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Abstract:
Focusing on the technical criteria in conventional process of landfill site selection may lead to a lack
of satisfaction of social, cultural, economic and environmental needs. In order to investigate these
factors and also to create a balance between construction / operation activities with the surrounding
environment, in this paper, matrix methods of environmental impact assessment have been used. The
Mahabad landfill have been selected as a case study. By adjusting the same input factors, the reasons
for the similarity / difference between the results of the two matrix methods were investigated. The
obtained results based on the rapid impact assessment matrix method in the construction phase showed
that 9.5% of this project's effects are in the range of moderate to significant negative effects, which
reached 38.1% in the operation phase. Furthermore, the average project effects in the construction
phase based on the results of the Iranian Leopold matrix method showed -0.93 and in the operation
phase, the results were -0.56. The results of both methods showed that the implementation and
operation of the project are acceptable by carrying out improvement projects. The Leopold method has
a reasoned structure compared to the RIAM matrix method due to considering different microactivities for each parameter, but the way of scoring parameters in the RIAM method is assessed better
than the Leopold method due to the criteria of stability, reversibility, and aggregation.
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Introduction
Disposal of wastes in landfills is the last step considered in a solid waste management plan. Landfilling is the
final fate of all unwanted products which are considered insignificant from the producer's point of view. In other
words, landfilling is a mandatory component in the structure of the waste management hierarchy. The current
waste landfill of Mahabad, due to its proximity to rural areas as well as Maskan-e-Mehr apartments with
impressive dwellers, an average distance of 620 meters from waterways, being located in a fault adjacency, and
completing 70% of its capacity, cannot be considered as a good option for the future development, to handle
wastes generated in Mahabad city in the next 20 years. In addition, the short distance from the current landfill to
Mahabad Dam Lake, caused the accumulation of a significant number of large birds (mainly storks) to invade
the current waste landfill and feed on food scraps. This unprecedented phenomenon has made animal wildlife
extremely vulnerable. Therefore, finding a suitable place for burying solid waste in Mahabad is essential.
The process of selecting a suitable place for burying municipal waste depends on various technical, economic,
social, cultural, and environmental factors, and in most cases, urban communities face a lack of space to
determine the appropriate location. Therefore, identifying regional constraints, assessing the extent of damage to
affected communities, investigating possible damage to the environment, and anticipating practical actions to
reduce the damage are part of the requirements of the process of locating, designing, implementing, and
operating landfills.
The tools available in the Geographic Information System (GIS) can be used to solve the problems and
complexities of the process of determining the appropriate location for the construction of a waste landfill. In the
location process using GIS, only technical factors are considered, however, a suitable place for waste landfill, in
addition to technical criteria, must also satisfy social, cultural, economic, and environmental criteria. To study
these factors and also to create compatibility and balance between the activities of a project and the surrounding
environment, the proposed method can be used to assess the environmental impact.
The matrix technique is one of the most popular methods used in most construction projects to assess
environmental impacts. The Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) is one of the most widely used matrices
developed by Pastakia and Jensen. This matrix has become an ideal process to provide a clear and fast
assessment of the environmental impact of a construction project due to its ability to integrate all components
and parameters of the environment. Another matrix that has been considered by many researchers to assess the
environmental impact of landfills due to its simple operating system and multi-criteria assessment, is the
Leopold matrix. One of the main advantages of this matrix is the summation of the negative and positive effects
of a project in two stages of construction and operation.
The main purpose of this paper is to provide a comprehensive model for site selection and assessing the
environmental impact of waste landfills by GIS software and RIAM and Leopold matrix methods. Furthermore,
by setting the same input parameters for the two mentioned matrices, an attempt has been made to examine the
reasons for the similarities/differences of the obtained results in detail.

Material and method
In the first step, by overlaying the existing information layers (16 layers in the elimination phase and 13 layers in
the phase of identifying susceptible areas) using GIS software, a suitable place for the construction of a landfill
in Mahabad city has been determined. Then, by reviewing the technical literature, 21 parameters were selected to
assess the environmental effects by two matrix methods, RIAM and Iranian Leopold. Finally, the results
obtained from these two methods are presented and compared. It should be noted that in the Leopold method,
unlike the RIAM matrix, which presents the project assessment in general, two phases of construction and
operation are considered. Therefore, to analyze the causes of differences/similarities in the results of the two
methods, The RIAM matrix, like the Leopold matrix, was examined in two phases of construction and operation.
Also, the same input parameters were defined for the two mentioned matrices.

Discussion and result
After overlaying information layers in two elimination and identifying the susceptible area phases on the GIS
space, as well as taking over the area for 20 years (35 hectares), a suitable place for burying waste of Mahabad
city was obtained. The results of the RIAM matrix in the construction phase showed that the most negative
effects of the selected site for construction of the landfill occurred in Physico-chemical, biological and socioeconomic environments. Furthermore, the most positive effects occurred in the socio-economic environment. So
that the most negative effect in the construction phase is related to the greenhouse gas production parameter, and
the employment parameter has the most positive effect. The results of the Leopold matrix in the construction
phase showed that the most negative effects belong to Physico-chemical and biological environments, and the
most positive effects belong to the socio-economic environment. The parameters of adverse effects on traffic
flow, noise pollution, dust production, greenhouse gas emission, and threat to animal habitats have the most
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negative effects, and employment has the most positive effects. The results of the RIAM matrix in the operation
phase show the Physico-chemical, biological and socio-economic environments with the most negative effects
and the cultural and socio-economic environments with the most positive effects. The parameters of greenhouse
gas emission, soil pollution, dust production, unpleasant odors, increase in carriers, and population and migration
have the largest share of negative effects and the parameters of health indicators and employment have the
largest share of positive effects of this phase. The results of the Leopold matrix in the operation phase also show
the Physico-chemical environment with the most negative effects and the biological environment with the most
positive effects. The parameters of unpleasant odors, greenhouse gas emission, noise pollution, adverse effects
on traffic flow, land use, and surrounding land acquisition costs have the most negative effects and the
parameters of employment, soil erosion, and plant habitats have the most positive effects.
The results obtained from both methods indicate that the design by making the necessary improvements,
especially in the parameters that have received significant negative points in both methods (dust production,
unpleasant odors, greenhouse gas emission, noise pollution, animal habitats) is applicable.

Conclusion
Most of the natural parameters considered in both methods have similar scores, but in some of the parameters,
the results obtained from the two methods were different, (such as the parameters of plant habitats and soil
erosion) or had significant differences (such as the parameters of plant habitats, soil erosion and health indicators
in the operation phase). The reason for these differences and the inconsistency of the two methods can be
explained by the fact that in the RIAM matrix the impact radius (importance of the effect), magnitude and
intensity of the effect, stability, reversibility, and accumulation of the effect on the parameters are investigated
but in Leopold matrix, only intensity and importance of the effect on the determined micro-activities on natural
parameters is investigated. In other words, the Leopold matrix has a reasoned structure compared to the RIAM
matrix due to the consideration of different micro-activities for each parameter, but the way the scores identified
based on the parameters in the RIAM matrix are better than the Leopold matrix due to considering the stability,
reversibility, and aggregation.
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مکانیابی و ارزیابی اثرات زیستمحیطی مراکز دفن پسماند با استفاده از
 GISو روشهای ماتریسی  RIAMو لئوپولد ایرانی
*7

هیمن رمضانی ،0مهدی قنبرزاده لک

 1دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – محیطزیست ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه ،ایران.
 2استادیار گروه عمران ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه ،ایران.
تاریخ وصول مقاله1011/5/5 :

تاریخ پذیرش مقاله1011/8/12:

چکیده

تمرکز بر معیارهای فنی در فرآیند متداول مکانیابی مراکز دفن پسماند ،ممکن است عدم اقناع ضرورتهای اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال داشته باشد .جهت بررسی این عوامل و همچنین ایجاد تعادل میان فعالیتهای مراحل
ساختمانی/بهرهبرداری با محیطزیست اطراف ،در مقاله حاضر از روشهای ماتریسی ارزیابی آثار زیستمحیطی بهرهگیری شده است.
شرایط مرکز دفن پسماند شهرستان مهاباد بعنوان مطالعه موردی ،انتخاب و با تنظیم عوامل ورودی یکسان ،دالیل تشابه/تفاوت نتایج
دو روش ماتریسی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصله براساس ماتریس ارزیابی اثرات سریع در فاز ساختمانی نشان داد  %9/5اثرات
طرح در محدوده اثرات منفی متوسط و منفی معنیدار قرار دارد ،که این مقدار در فاز بهرهبرداری به  %83/1رسید .همچنین میانگین
اثرات طرح در فاز ساختمانی براساس نتایج ماتریس لئوپولد ایرانی عدد  -0/98و در فاز بهرهبرداری عدد  -0/55را نشان داد .نتایج هر
دو روش حاکی از آن است که اجرا و بهرهبرداری طرح با انجام اقدامات بهسازی ،قابل قبول است .روش ماتریسی لئوپولد بدلیل
درنظر گرفتن ریزفعالیتهای مختلف برای هر پارامتر نسبت به روش ماتریسی  RIAMاز ساختار مستدلی برخوردار بوده ،لیکن نحوه
امتیازدهی به پارامترها در روش  RIAMبدلیل درنظر گرفتن پایداری ،برگشتپذیری و تجمعپذیری اثر ،نسبت به روش لئوپولد ،بهتر
ارزیابی میگردد.
کلید واژه

مرکز دفن پسماند ،GIS ،ماتریس ارزیابی لئوپولد ایرانی ،ماتریس ارزیابی اثرات سریع ،شهرستان مهاباد.

سرآغاز

مشکل ﺷدهاند (اﺳدیﺷﯿرﯾن و غالمعلﯽفرد4931 ،؛ هﻮاﺳﯽﺗﮏ و

دفع پسماند در مراکز دفن آﺧرﯾن ﻋﻨﺼر مﻮﻇﻒ در ﺳﯿسﺘﻢ

ﺳعﯿدیﺟﻢ .)4931 ،فرآﯾﻨد انﺘﺨاب مکان مﻨاﺳب ﺟﻬﺖ دفن

مدﯾرﯾﺖ مﻮاد زاﯾد ﺟامد و ﺳرنﻮﺷﺖ نﻬاﯾﯽ ﺗمام مﻮاد

پسماند ﺷﻬری واﺑسﺘه ﺑه ﻋﻮامل مﺨﺘلﻒ فﻨﯽ ،اقﺘﺼادی ،اﺟﺘماﻋﯽ،

ناﺧﻮاﺳﺘهای اﺳﺖ که از دﯾدگاه ﺗﻮلﯿدکﻨﻨده کﻢ ارزش ﺗلقﯽ

فرهﻨﮕﯽ و زﯾسﺖمحﯿطﯽ ﺑﻮده (ﺧان پﻮراقدم و همکاران4931 ،؛

گردﯾده و ﺑاﯾد دور رﯾﺨﺘه ﺷﻮند .ﺑه ﻋﺒارت دﯾﮕر دفن ﯾﮏ گزﯾﻨه

قﻨﺒرزاده لﮏ و همکاران4931 ،؛ قﻨﺒرزاده لﮏ و صﺒﻮر4913 ،؛

ﺣﺘمﯽ و اﺟﺒاری در ﺳاﺧﺘار ﺳلسله مراﺗب مدﯾرﯾﺖ پسماند

 )Nouri et al., 2018و در اکثر مﻮاقع ،ﺟﻮامع ﺷﻬری ﺑا کمﺒﻮد

ﺑشمار مﯽرود .امروزه در اکثر ﺷﻬرهای کشﻮر ،مراکز دفن مﻮﺟﻮد

فضا ﺑمﻨظﻮر ﺗعﯿﯿن محل مﻨاﺳب مﻮاﺟه مﯽﺑاﺷﻨد .ﺑﮕﻮنهای که

ﺑه دالﯾلﯽ همچﻮن کمﺒﻮد فضا ﺑرای قﺒﻮل پسماند در ﺳالهای آﺗﯽ

اﺳﺘفاده از زمﯿنهای مﻨاطق اطراف ﺷﻬرها ﺟﻬﺖ اﺣداث مـرکز

و معضالت ﺑﻬداﺷﺘﯽ انﺒاﺷﺖ ﺷده طﯽ ﺳالﯿان ﺑﻬرهﺑرداری ،دچار

دفن ﺟدﯾد ممکن اﺳﺖ ﺑا مﺨالفﺖ ﺟدی ﺳاکﻨﯿن همجﻮار
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روﺑهرو گردد .از اﯾنرو ﺷﻨاﺳاﯾﯽ محدودﯾﺖهای مﻨطقهای،

ﺟدول ( ،)9معﯿارهای مﻮرد ﻋمل ﺗﻮﺳط محققان دﯾﮕر در

ارزﯾاﺑﯽ مﯿزان ﺧسارات وارد ﺷده ﺑر ﺟﻮامع ﺗحﺖ ﺗاثﯿر ،ﺑررﺳﯽ

مکانﯿاﺑﯽ مراکز دفن پسماند ﺧالصه ﺷده اﺳﺖ.

آﺳﯿبهای محﺘمل ﺑر محﯿطزﯾسﺖ و پﯿشﺑﯿﻨﯽ اقدامات ﻋملﯽ در

در فرآﯾﻨد مکانﯿاﺑﯽ ﺑا اﺳﺘفاده از  GISصرفا فاکﺘﻮرهای فﻨﯽ

راﺳﺘای کاهش ﺧسارات ،ﺟزء الزامات فرآﯾﻨد مکانﯾاﺑﯽ ،طراﺣﯽ،

مﻮرد ﺑررﺳﯽ قرار مﯽگﯿرد ،ﺑا اﯾن ﺣال مکان مﻨاﺳب ﺟﻬﺖ دفن

اﺟرا و ﺑﻬرهﺑرداری مراکز دفن قلمداد مﯽگردد (راﯾﻨر و همکاران،

پسماند ،غﯿراز معﯿارهای فﻨﯽ ،ﺑاﯾد معﯿارهای اﺟﺘماﻋﯽ ،فرهﻨﮕﯽ،

.)4931

اقﺘﺼادی و زﯾسﺖمحﯿطﯽ را نﯿز اقﻨاع نماﯾد .ﺟﻬﺖ ﺑررﺳﯽ اﯾن

ﺑرای رفع مشکالت و پﯿچﯿدگﯽهای فرآﯾﻨد ﺗعﯿﯿن مکان

ﻋﻮامل و همچﻨﯿن اﯾجاد ﺳازگاری و ﺗعادل مﯿان فعالﯿﺖهای ﯾﮏ

مﻨاﺳب اﺣداث مرکز دفن پسماند مﯽﺗﻮان از اﺑزارهای مﻮﺟﻮد در

طرح و محﯿطزﯾسﺖ اطراف ،مﯽﺗﻮان از روشهای مطرح در

ﺳﯿسﺘﻢ اطالﻋات ﺟغرافﯿاﯾﯽ ( )GIS4ﺑﻬره گرفﺖ .اﯾن ﺳﯿسﺘﻢ

ارزﯾاﺑﯽ آثار زﯾسﺖمحﯿطﯽ ﺑﻬرهگﯿری نمﻮد .ارزﯾاﺑﯽ اثرات

امکان ﺗلفﯿق نقشههای ورودی را فراهﻢ آورده و قادر ﺑه ﺗجزﯾه و

محﯿطزﯾسﺘﯽ ( ،)EIA1ﺑا ﺷﻨاﺳاﯾﯽ ﻋﻨاصر محﯿطزﯾسﺘﯽ مﻨطقه

ﺗحلﯿل ﺣجﻢ ﻋظﯿمﯽ از الﯾههای اطالﻋاﺗﯽ مﯽﺑاﺷد ( Hendrix

مﻮرد مطالعه و درک اهمﯿﺖ آن ،آثار ﺑﺨشها و فعالﯿﺖهای

 .)and Buckley, 1992از ﺟمله مطالعاﺗﯽ که در آنﻬا  GISدر

گﻮناگﻮن ﯾﮏ طرح را ﺑر اﺟزاء محﯿطزﯾسﺖ (فﯿزﯾکﯽ-ﺷﯿمﯿاﯾﯽ،

مکانﯾاﺑﯽ مراکز دفن مﻮرد اﺳﺘفاده قرار گرفﺘه اﺳﺖ مﯽﺗﻮان ﺑه

ﺑﯿﻮلﻮژﯾکﯽ–اکﻮلﻮژﯾکﯽ ،اقﺘﺼادی–اﺟﺘماﻋﯽ و فرهﻨﮕﯽ) ﺗعﯿﯿن

مطالعه رﺣمانﯽ اصل و همکاران در ﺳال  4931ﺑرای ﺷﻬر رودﺑار

نمﻮده و راهکارهاﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﯾجاد ﺳازگاری در اﺧﺘﯿار

ﺟﻨﻮب ،مطالعه ﺳﯿدصفﻮﯾان و همکاران در ﺳال  4934در

اﺳﺘفادهکﻨﻨدگان قرار ﺧﻮاهد داد (رودگرمﯽ و همکاران.)4911 ،

ﺷﻬرﺳﺘان نﯿر از اﺳﺘان اردﺑﯿل ،مطالعه هﻮاﺳﯽﺗﮏ و ﺳعﯿدیﺟﻢ در

ﺑمﻨظﻮر ﺗﻬﯿه  EIAاز روشهای مﺨﺘلفﯽ مﯽﺗﻮان ﺑﻬره گرفﺖ و

ﺳال  4931در ﺷﻬر اﯾالم ،مطالعه زارﻋﯽ و همکاران در ﺳال

کاراﯾﯽ اﯾن روشها ﺑا ﺗﻮﺟه ﺑه اﯾﻨکه هر روش دارای مﻨاﺑع

 4939در ﺷﻬرﺳﺘان قرچﮏ و مطالعه اﺳکﻨدری و همکاران در

اطالﻋاﺗﯽ مرﺑﻮط ﺑه ﺧﻮد اﺳﺖ ،مﺘفاوت ﺧﻮاهد ﺑﻮد (اﺳدی

ﺳال  4931در اﯾران مرکزی ،اﺷاره نمﻮد .ﺷعﺒانﯽ و ﺣﯿدرﯾه

ﺷﯿرﯾن و غالمعلﯽفرد.)4931 ،

( )4931از معﯿارهای نقاط ارﺗفاﻋﯽ ،فاصله از چاه ،زمﯿنﺷﻨاﺳﯽ،

ﺗکﻨﯿﮏ ماﺗرﯾسها از ﺟمله مشﻬﻮرﺗرﯾن روشهاﯾﯽ هسﺘﻨد که

ﺷﯿب ،فاصله از رودﺧانه ،ﺑارش ،دما ،فاصله از گسل ،فاصله از

ﺑا ﺗﻮﺟه ﺑه مزاﯾاﯾﯽ چﻮن انعطافپذﯾری و قاﺑلﯿﺖ ﺗغﯿﯿر ﺑُعد

راه ،فاصله از ﺳکﻮنﺘﮕاهها و کارﺑری اراضﯽ ،ﺑه مﻨظﻮر مکانﯾاﺑﯽ

ﺑراﺳاس نﯿازهای پروژه ،ﺗﻮاناﯾﯽ مشﺨص نمﻮدن ماهﯿﺖ اثرات

مرکز دفن ﺷﻬر رﯾﻨه الرﯾجان ،ﺑﻬره گرفﺘﻨد .در مطالعه ﺳرورینﯿا

(مثﺒﺖ ﯾا مﻨفﯽ ﺑﻮدن) ،ﺗشﺨﯿص اثرات مﺘقاﺑل و قاﺑلﯿﺖ کمﯽ و

و همکاران ( )4933در ﺷﻬر کﻨﮕاور ،معﯿارهای ﻋمق آب

ﯾکپارچه نمﻮدن اثرات ،در اکثر طرحهای ﻋمرانﯽ ،ﺟﻬﺖ ارزﯾاﺑﯽ

زﯾرزمﯿﻨﯽ ،فاصله از رودﺧانه ،ﺑارش ،ﺟﻬﺖ ﺑاد غالب ،ﺳﻨگ

اثرات محﯿطزﯾسﺘﯽ مﻮرد اﺳﺘفاده قرار مﯽگﯿرد .ماﺗرﯾس ارزﯾاﺑﯽ

ﺷﻨاﺳﯽ ،گسل ،لرزهﺧﯿزی ،ﺑافﺖ ﺧاک ،فرﺳاﯾشپذﯾری ﺧاک،

اثرات ﺳرﯾع ( )RIAM9ﯾکﯽ از پُرکارﺑردﺗرﯾن ماﺗرﯾسها اﺳﺖ

فاصله از ﺟاده ،فاصله از مﻨاطق مسکﻮنﯽ ،کارﺑری اراضﯽ ،ﺷﯿب

که ﺗﻮﺳط  Pastakiaو  Jensenاﺑداع ﺷد ( Pastakia and

و ﺗﻮپﻮگرافﯽ ،ﺑدﯾن مﻨظﻮر اﺳﺘفاده ﺷد .همچﻨﯿن غالمﯽ و

 .)Jensen, 1998اﯾن ماﺗرﯾس ﺑه دلﯿل ﺗﻮانا ﺑﻮدن در ﻋمل

همکاران ( )4111در ﺷﻬر ﻋسلﻮﯾه ﺑا ﺑکار ﺑردن معﯿارهای ﺷﯿب،

ﯾکپارچهﺳازی ﺗمامﯽ اﺟزاء و پارامﺘرهای محﯿطزﯾسﺖ ،ﺑه ﯾﮏ

فاصله از ﺳطح آبهای زﯾرزمﯿﻨﯽ ،پﻮﺷش گﯿاهﯽ و ﺗراکﻢ آن،

فرآﯾﻨد اﯾدهآل ﺟﻬﺖ ارائه ارزﯾاﺑﯽ روﺷن و ﺳرﯾع از اثرات

فاصله از آثار ﺑاﺳﺘانﯽ ،ﺗارﯾﺨﯽ و فرهﻨﮕﯽ ،فاصله از ﺟاده ،فاصله

محﯿطزﯾسﺘﯽ ﯾﮏ پروژه ﻋمرانﯽ ﺗﺒدﯾل ﺷده اﺳﺖ (طاهری و

از آبهای ﺳطحﯽ ،فاصله از ﻋرصههای در معرض ﺧطر ،فاصله

همکاران .)4931 ،در ماﺗرﯾس  ،RIAMهر ﺳلﻮل درﺑرگﯿرنده

از فرودگاه ،فاصله از ﺧطﻮط انﺘقال نﯿرو ،فاصله از مﻨاطق زﯾسﺘﯽ

اطالﻋات درﺑاره مﯿزان و اهمﯿﺖ اثر اﺳﺖ و کارﺷﻨاس در پاﯾان

ﺣساس ،فاصله از مﻨاطق صﻨعﺘﯽ ،فاصله از زمﯿنهای کشاورزی،

مﯽﺗﻮاند ﺑه ﯾﮏ نﺘﯿجهگﯿری کلﯽ دﺳﺖ ﯾاﺑد .ماﺗرﯾس RIAM

نفﻮذپذﯾری ﺧاک ،کارﺑری اراضﯽ ،ﺧاکﺷﻨاﺳﯽ ،زمﯿنﺷﻨاﺳﯽ و

ﺷامل ﺳﺘﻮنهاﯾﯽ اﺳﺖ که معﯿارهای پروژه در آن گﻨجانده ﺷده

اقلﯿﻢ ،اقدام ﺑه مکانﯿاﺑﯽ مرکز دفن پسماند ﺷﻬری نمﻮدند .در

اﺳﺖ و در ﺳطرهای آن ،فاکﺘﻮرهاﯾﯽ که ﺗﻮﺳط کارﺷﻨاس ﺗعرﯾﻒ

مکانیابی و ارزیابی اثرات زیستمحیطی مراکز دفن پسماند با ...
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مﯽﺷﻮند ،قرار مﯽگﯿرند (.)Pastakia and Jensen, 1998

طاهری و همکاران ( )4931مرکز دفن پسماندهای ﺟامد ﺷﻬر

ﺗاکﻨﻮن مطالعات چﻨدی درﺧﺼﻮص اﺳﺘفاده از روش ماﺗرﯾسﯽ

ﺗﺒرﯾز را ﺑا اﺳﺘفاده از ماﺗرﯾسهای  RIAMو لئﻮپﻮلد مﻮرد

 RIAMﺟﻬﺖ ارزﯾاﺑﯽ اثرات زﯾسﺖمحﯿطﯽ مراکز دفن پسماند

ارزﯾاﺑﯽ قرار دادند ،که نﺘاﯾج ﺑدﺳﺖ آمده ﺣاکﯽ از همسﻮ ﺑﻮدن

مﻨﺘشر ﺷده اﺳﺖ که از اﯾن ﺑﯿن مﯽﺗﻮان ﺑه مطالعات  Sutharو

اﯾن دو روش مﯽﺑاﺷد .اﺳدیﺷﯿرﯾن و غالمعلﯽفرد ()4931

 Sajwanدر ﺳال  1141در کشﻮر هﻨدوﺳﺘان Rawal ،و

روشهای  RIAMو لئﻮپﻮلد را ﺟﻬﺖ ارزﯾاﺑﯽ پﯿامدهای

همکاران در ﺳال  1143در کشﻮر هﻨدوﺳﺘان و  El-Naqaدر

محﯿطزﯾسﺘﯽ مرکز دفن پسماند قائﻢﺷﻬر مﻮرد اﺳﺘفاده قرار

ﺳال  1111در کشﻮر اردن ،کاکاﯾﯽ و رﯾاﺣﯽﺑﺨﺘﯿاری در ﺳال

دادهاند .نﺘاﯾج ﺑدﺳﺖ آمده از هر دو روش مشاﺑه گزارش ﺷده

 4931در ﺷﻬر همدان ،ﻋاﺑدﯾنزاده و همکاران در ﺳال  4931در

اﺳﺖ .رهﻨما ﺑرگرد و همکاران ( )4931ﺟﻬﺖ ارزﯾاﺑﯽ اثرات

ﺷﻬر ﺳمﻨان ،صفر در ﺳال  4931در ﺷﻬر ﺧﻮی و فروﺗن و

زﯾسﺖمحﯿطﯽ معدن گرانﯿﺖ و مرمرﯾﺖ ﺧراﺳان رضﻮی از

همکاران در ﺳال  4111در آزادﺷﻬر ،اﺷاره داﺷﺖ.

روشهای  RIAMو لئﻮپﻮلد اﺳﺘفاده کردند که نﺘاﯾج ﺑدﺳﺖ آمده

ماﺗرﯾس دﯾﮕری که ﺑه دلﯿل ﺳﯿسﺘﻢ اﺟراﯾﯽ ﺳاده و ارزﯾاﺑﯽ

از اﯾن دو روش مشاﺑه ﺑﻮده اﺳﺖ .کماﺳﯽ و ﺑﯿرانﻮند ()4931

چﻨدمعﯿاره ،ﺟﻬﺖ ارزﯾاﺑﯽ اثرات زﯾسﺖمحﯿطﯽ مراکز دفن

ﺑرای ارزﯾاﺑﯽ اثرات زﯾسﺖمحﯿطﯽ ﺳد اﯾشﻮان و اﯾمانﯽ و

پسماند مﻮرد ﺗﻮﺟه محققان ﺑسﯿاری قرار گرفﺘه اﺳﺖ ،ماﺗرﯾس

همکاران ( )4931ﺟﻬﺖ ارزﯾاﺑﯽ اثرات زﯾسﺖمحﯿطﯽ کارﺧانه

لئﻮپﻮلد اﺳﺖ .از ﻋمدهﺗرﯾن مزاﯾای اﯾن ماﺗرﯾس مﯽﺗﻮان ﺑه

ﺳﯿمان ﯾاﺳﻮج همزمان از دو روش ماﺗرﯾسﯽ  RIAMو لئﻮپﻮلد

ﺟمعﺑﻨدی اثرات مﻨفﯽ و مثﺒﺖ ﯾﮏ پروژه در دو مرﺣله اﺟرا و

اﯾرانﯽ اﺳﺘفاده کردند ولﯽ مقاﯾسهای صﻮرت نﮕرفﺘه اﺳﺖ.

ﺑﻬرهﺑرداری اﺷاره نمﻮد (غالمعلﯽفرد و همکاران.)4939 ،

مﺘاﺳفانه در مطالعات اﺧﯿر ﺟزئﯿات مرﺑﻮط ﺑه ﺗشکﯿل و ﺗکمﯿل

امﺘﯿازگذاری در اﯾن ماﺗرﯾس ﺑا پﯿشﻨﻬاد دکﺘر مﺨدوم ﺑه دلﯿل نا

ماﺗرﯾسها از ﺟمله پارامﺘرهای مﻮرد مطالعه و نحﻮه امﺘﯿازدهﯽ ﺑه

آﺷﻨا ﺑﻮدن اغلب معادلهای ﺧارﺟﯽ ،از  +41ﺗا  ،-41ﺑه  +1ﺗا -1

آنها ﺑﺼﻮرت کامل آورده نشدهاند ﺗا ﺑﺘﻮان دلﯿل ﺷﺒاهﺖ و ﯾا

ﺗغﯿﯿر پﯿدا کرد و ﺑه ماﺗرﯾس لئﻮپﻮلد اﯾرانﯽ ﺷﻬرت ﯾافﺖ (مﺨدوم،

ﺗفاوت نﺘاﯾج در اﯾن دو روش را مﻮرد ﺑررﺳﯽ قرار داد .ﺑراﯾن

4911؛ غالمعلﯽفرد و همکاران .)4939 ،از ﺟمله مطالعات مﻨﺘشر

اﺳاس ،هدف اصلﯽ از مقاله ﺣاضر ،ارائه مدلﯽ ﺟامع ﺑمﻨظﻮر

ﺷدهای که از روش ماﺗرﯾس لئﻮپﻮلد اﯾرانﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾاﺑﯽ اثرات

مکانﯿاﺑﯽ و ارزﯾاﺑﯽ اثرات زﯾسﺖمحﯿطﯽ مراکز دفن پسماند

زﯾسﺖمحﯿطﯽ مراکز دفن پسماند اﺳﺘفاده ﺷده اﺳﺖ مﯽﺗﻮان ﺑه

ﺗﻮﺳط نرمافزار  GISو روشهای ماﺗرﯾسﯽ  RIAMو لئﻮپﻮلد

مﻮاردی همچﻮن ،گﯿلﻮری و همکاران ( )4931در ﺷﻬر ﯾزد،

مﯽﺑاﺷد .همچﻨﯿن ﺑا ﺗﻨظﯿﻢ پارامﺘرهای ورودی ﯾکسان ﺑرای دو

ﺟعفری و همکاران ( )4931در ﺷﻬر اردﺑﯿل ،ولﯽزاده و ﺷکری

ماﺗرﯾس مﻮرد اﺷاره ،ﺳعﯽ ﺷده اﺳﺖ دالﯾل ﺗشاﺑه/ﺗفاوت نﺘاﯾج

( )4931در ﺷﻬر ﺑﯿرﺟﻨد ،ﺧﻮشمﻨش و رضﻮﯾان ( )4931در ﺷﻬر

ﺣاصله ﺑا ﺟزئﯿات مﻮرد ﺑررﺳﯽ قرار گﯿرد.

دماوند و ﺑرزگری و همکاران ( )4933در ﺷﻬر ملکان ،اﺷاره
نمﻮد.
ﺑا اﯾن وﺟﻮد ،در مطالعات اندکﯽ نﺘاﯾج ﺑدﺳﺖ آمده از دو

مواد و روشها
معرفی محدوده مورد مطالعه

روش ماﺗرﯾسﯽ  RIAMو لئﻮپﻮلد ﺑﺼﻮرت همزمان مﻮرد مقاﯾسه

محل اﺟرای ﺗحقﯿق از نظر ﺗقسﯿمات ﺳﯿاﺳﯽ کشﻮر اﯾران در

قرار گرفﺘه اﺳﺖ .در ﺳال ،4939غالمعلﯽفرد و همکاران کارﺑرد

ﺷﻬرﺳﺘان مﻬاﺑاد واقع در اﺳﺘان آذرﺑاﯾجان غرﺑﯽ اﺳﺖ .ﺷﻬرﺳﺘان

ماﺗرﯾس  RIAMو لئﻮپﻮلد را در ارزﯾاﺑﯽ اثرات محﯿطزﯾسﺘﯽ

مﻬاﺑاد ﺑا وﺳعﺖ  1191کﯿلﻮمﺘر مرﺑع ،در مﻨطقه ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘان

محل دفن پسماند ﺟامد ﺷﻬرکرد مﻮرد ﺑررﺳﯽ قرار دادند که

آذرﺑاﯾجان غرﺑﯽ ﺑا فاصله  441کﯿلﻮمﺘری از مرکز اﺳﺘان و در

نﺘاﯾج ﺑدﺳﺖ آمده از دو روش ﺑاهﻢ ﺗفاوت داﺷﺘﻨد .اﯾشان دلﯿل

ارﺗفاع مﺘﻮﺳط  4911مﺘری از ﺳطح درﯾا قرار گرفﺘه اﺳﺖ (ﺷکل

اﺧﺘالف در نﺘاﯾج را ﺗفاوت در گسﺘره امﺘﯿازدهﯽ ،اﺟزای

.)4

محﯿطزﯾسﺘﯽ در نظر گرفﺘه ﺷده ﺑرای هر روش و همچﻨﯿن نحﻮه

اﯾن مطالعه درﺑرگﯿرنده محدوده ﺷﻬرﺳﺘان مﻬاﺑاد و روﺳﺘاهای

ﻋملکرد اﯾن دو ماﺗرﯾس ،گزارش کردهاند .در مطالعهای دﯾﮕر،

اطراف آن مﯽﺑاﺷد .ﺷﻬرﺳﺘان مﻬاﺑاد ﺑﯿن  11دقﯿقه و  11درﺟه ﺗا
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 11درﺟه و  1دقﯿقه طﻮل ﺷرقﯽ و  91درﺟه و  41دقﯿقه ﺗا 91

ﺷﻨاﺳاﯾﯽ مﻨاطق مسﺘعد مطاﺑق ﺷکل  )1ﺗﻮﺳط نرمافزار ،GIS

درﺟه و  1دقﯿقه ﻋرض ﺷمالﯽ واقع ﺷده اﺳﺖ و ﺑا  1ﺑﺨش

مکان مﻨاﺳب ﺟﻬﺖ اﺣداث مرکزدفن پسماند در محدوده

(مرکزی و ﺧلﯿفان) دارای  1دهسﺘان ﺑﻮده و ﺷامل  111آﺑادی

ﺷﻬرﺳﺘان مﻬاﺑاد ﺗعﯿﯿن گردﯾده اﺳﺖ .ﺳپس ﺑا ﺑررﺳﯽ ادﺑﯿات فﻨﯽ،

( 119آﺑادی دارای ﺳکﻨه و  11آﺑادی ﺧالﯽ از ﺳکﻨه) اﺳﺖ.

 14پارامﺘر ﺑرای ارزﯾاﺑﯽ اثرات زﯾسﺖمحﯿطﯽ ﺗﻮﺳط دو روش

ﺑررﺳﯽ ﺟمعﯿﺖ ﺷﻬرﺳﺘان مﻬاﺑاد نشان مﯽدهد که طﯽ ﺳالهای

ماﺗرﯾسﯽ  RIAMو لئﻮپﻮلد انﺘﺨاب ﺷدند (ﺷکل  ،)1و ﺳرانجام

گذﺷﺘه مﯿزان رﺷد ﺟمعﯿﺖ مثﺒﺖ ﺑﻮده اما آهﻨگ اﯾن افزاﯾش در

نﺘاﯾج ﺑدﺳﺖ آمده از اﯾن دو روش ارائه و مﻮرد مقاﯾسه قرار

دورههای مﺨﺘلﻒ ،مﺘفاوت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﮕﻮنهای که طﺒق

گرفﺘه اﺳﺖ .در ﺗﻮضﯿح الزم ﺑذکر اﺳﺖ ،در روش لئﻮپﻮلد

ﺳرﺷماری ﺳال  ،4931ﺟمعﯿﺖ ﺷﻬرﺳﺘان مﻬاﺑاد  191113نفر در

ﺑرﺧالف ماﺗرﯾس  RIAMکه ارزﯾاﺑﯽ پروژه را ﺑﺼﻮرت کلﯽ ارائه

 11111ﺧانﻮار مﯽﺑاﺷد (ﺳالﻨامه آماری اﺳﺘان آذرﺑاﯾجان غرﺑﯽ،

مﯽنماﯾد ،دو فاز ﺳاﺧﺘمانﯽ و ﺑﻬرهﺑرداری مد نظر اﺳﺖ .فلذا

 ،)4931که نسﺒﺖ ﺑه ﺳال ( 4931ﺑا ﺟمعﯿﺖ  114113نفر)9/99 ،

ﺑمﻨظﻮر ﺗحلﯿل ﻋلل ﺗفاوت/ﺷﺒاهﺖ نﺘاﯾج دو روش ،ماﺗرﯾس

درصد رﺷد داﺷﺘه اﺳﺖ.

 RIAMنﯿز همانﻨد ماﺗرﯾس لئﻮپﻮلد در دو فاز ﺳاﺧﺘمانﯽ و
ﺑﻬرهﺑرداری مﻮرد ﺑررﺳﯽ قرار گرفﺖ .همچﻨﯿن پارامﺘرهای

روش انجام تحقیق

ورودی ﯾکسان ﺑرای دو ماﺗرﯾس مﻮرد اﺷاره ﺗعرﯾﻒ گردﯾد .در

در اﯾن مقاله اﺑﺘدا ﺑا اﺳﺘفاده از رویهﻢگذاری الﯾههای
اطالﻋـاﺗﯽ مـﻮﺟـﻮد ( 41الﯾـه در فـاز ﺣـذفـﯽ و  49الﯾه در فاز

ﺷکل ( )1ﺷماﯾﯽ کلﯽ از مراﺣل ﺗحقﯿق ﺑﺼﻮرت ﺧالصه آورده
ﺷده اﺳﺖ.

شکل  .1تقسيمات سياسی استان آذربايجان غربی (راست) و موقعيت مکانی شهر مهاباد ،مرکز
دفن موجود ،روستاها ،آبراههها و گسلهای منطقه (چپ)
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شکل  .2فرآيند پيشنهادی انتخاب محل مناسب دفن پسماندها

روش انجام مکانیابی مرکز دفن

 4:411111از ﺳازمان زمﯿنﺷﻨاﺳﯽ اﺳﺘان آذرﺑاﯾجان غرﺑﯽ؛ الﯾه

در مطالعه ﺣاضر ،مکانﯿاﺑﯽ در دو فاز ﺣذفﯽ و ﺷﻨاﺳاﯾﯽ

کارﺑری اراضﯽ ﺑا مقﯿاس  4:111111از ﺳازمان مﻨاﺑع طﺒﯿعﯽ

مﻨطقه مسﺘعد انجام گرفﺖ .ﺑه مﻨظﻮر ﺗﻬﯿه نقشه مﻨاطق مسﺘعد،

اﺳﺘان آذرﺑاﯾجان غرﺑﯽ؛ الﯾه ﺗاالبها ﺑا مقﯿاس  4:411111از

ﺑراﺳاس ﺷﯿﻮهنامه اﺟراﯾﯽ اﺣداث و راهﺒری محل دفن ﺑﻬداﺷﺘﯽ

ﺳازمان محﯿطزﯾسﺖ اﺳﺘان آذرﺑاﯾجان غرﺑﯽ و الﯾه درﯾاچه مرﺑﻮط

پسماندهای ﻋادی ﺷﻬری (ﺳازمان ﺷﻬرداریها و دهﯿاریهای

ﺑه ﺳد مﻬاﺑاد از گﻮگل مپ؛ و الﯾه راههای ارﺗﺒاطﯽ اصلﯽ و فرﻋﯽ

کشﻮر )4931 ،وﺳعﺖ مﻮرد نﯿاز ﺑرای مدﯾرﯾﺖ زاﯾدات ﺗﻮلﯿدی

ﺑا مقﯿاس  4:11111از اداره کل راه و ﺷﻬرﺳازی اﺳﺘان آذرﺑاﯾجان

در مﻨطقه مﻮرد مطالعه طﯽ  11ﺳال آﺗﯽ محاﺳﺒه گردﯾد .در فاز

غرﺑﯽ؛ ﺗﻬﯿه گردﯾد .ﺑا ﺗﻮﺟه ﺑه اﯾﻨکه ﺗﺒﺨﯿر در اﯾسﺘﮕاههای

ﺣذفﯽ ﺗعداد  41الﯾه اطالﻋاﺗﯽ مﻮرد ﺑررﺳﯽ قرار گرفﺘه اﺳﺖ.

هﻮاﺷﻨاﺳﯽ ﺑه روش ﺗشﺖ ﺗﺒﺨﯿر اندازهگﯿری مﯽگردد و از طرفﯽ

ﺧروﺟﯽ اﯾن فاز ﺷامل مﻨاطق ﺣذف نشده ﺑﻮد که در فاز

هدف از مطالعه ﺣاضر محاﺳﺒه مﯿزان نفﻮذ آب ﺑه داﺧل ﺧاک

ﺷﻨاﺳاﯾﯽ مﻨطقه مسﺘعد ﺑراﺳاس ﺳﯿزده الﯾه اطالﻋاﺗﯽ ،وزندهﯽ

مﯽﺑاﺷد ،مﯿزان ﺗﺒﺨﯿر/ﺗعرق پﺘانسﯿل ﺑه روش ﺗرنﺖ واﯾﺖ محاﺳﺒه

ﺷدند .الﯾههای اطالﻋاﺗﯽ مراکز ﺳکﻮنﺖگاهﯽ ﺷﻬری و روﺳﺘاﯾﯽ

گردﯾد .مطاﺑق ﺑا نقشه زمﯿنﺷﻨاﺳﯽ اﯾران ،ﺗشکﯿالت زمﯿنﺳاﺧﺘﯽ

از ﺑﻨﯿاد مسکن اﺳﺘان آذرﺑاﯾجان غرﺑﯽ ﺑا مقﯿاس 4:11111؛

اﯾن مﻨطقه ﻋمﻮما مرﺑﻮط ﺑه دوران دوم و چﻬارم ﺑﻮده و فقط

اطالﻋات مرﺑﻮط ﺑه وﯾژگﯽهای اقلﯿمﯽ محدوده مﻮرد مطالعه (ﺑاد،

قسمﺖهای کﻮچکﯽ از دوران ﺳﻮم مرﺑﻮط ﺑه دوره الﮕﯿﻮمﯿﻮﺳن

ﺑارش ،درﺟه ﺣرارت و ﺗعداد روزهای ﯾﺨﺒﻨدان) از ﺳازمان

مﯽﺑاﺷد و همچﻨﯿن ﺳﻨگهای آذرﯾن ﺑﯿرونﯽ و درونﯽ پراکﻨده در

هﻮاﺷﻨاﺳﯽ اﺳﺘان آذرﺑاﯾجان غرﺑﯽ (اﯾسﺘﮕاههای ﺑارانﺳﻨجﯽ -

آن دﯾده مﯽﺷﻮد.

ﺳﯿﻨﻮپﺘﯿﮏ در ﺳطح ﺷﻬرﺳﺘانهای ارومﯿه ،ﺳردﺷﺖ ،نقده،

ﺑا ﺗﻮﺟه ﺑه ﺟمعﯿﺖ ﺷﻬرﺳﺘان مﻬاﺑاد ( 191113نفر) و نرخ

مﯿاندوآب ،پﯿرانشﻬر ،ﺑﻮکان و مﻬاﺑاد)؛ اطالﻋات قرائﺖ ﺷده ﺗراز

رﺷد مﺘﻮﺳط  4/1درصدی (مﺘﻮﺳط ده ﺳاله) و ﺑا اﺣﺘساب ﺳرانه

آب زﯾرزمﯿﻨﯽ ﺳال آﺑﯽ  4931-39و مﻮقعﯿﺖ ﺟغرافﯿاﯾﯽ و کد

ﺗﻮلﯿد پسماند در مﻨاطق ﺷﻬری ( 111گرم) و در مﻨاطق روﺳﺘاﯾﯽ

ارﺗفاﻋﯽ پﯿزومﺘرهای مﻮﺟﻮد در ﺳطح ﺷﻬرﺳﺘان مﻬاﺑاد ﺑﻬمراه الﯾه

( 191گرم) ﺑه ازای هر نفر در روز ،همچﻨﯿن چﮕالﯽ پسماند در

آﺑراههها ﺑا مقﯿاس  4:411111از ﺳازمان آب مﻨطقهای اﺳﺘان

اﯾن ﺷﻬرﺳﺘان ( /1ﺗن ﺑر مﺘرمکعب) و ﺷکل هﻨدﺳﯽ مرکز دفن

آذرﺑاﯾجان غرﺑﯽ؛ الﯾه لﯿﺘﻮلﻮژی مﻨطقه ﺑا مقﯿاس ،4:411111

ﺑﺼﻮرت دو هرم ناقص که از قاﻋده روی هﻢ قرارگرفﺘهاند و

نقشههای ﺗﻮپﻮگرافﯽ ﺑا مقﯿاس  4:11111و الﯾه گسل ﺑا مقﯿاس

محاﺳﺒات الزم ،مساﺣﺖ زمﯿن مﻮرد نﯿاز ﺣدود  91هکﺘار ﺑدﺳﺖ

746
دورة   04شمارة   3پاییز 1011

آمد .اﯾن محدودﯾﺖ نﯿز در پﯿدا کردن مکان مﻨاﺳب اﺣداث مرکز

ﺟداگانه ،اﺟزای محﯿطزﯾسﺘﯽ ﺗعرﯾﻒ ﺷده را ﺑررﺳﯽ مﯽنماﯾد

دفن ﺟدﯾد درنظر گرفﺘه ﺷد.

( ،)Pastakia and Jensen, 1998که ﻋﺒارﺗﻨد از )4( :
1

1

الزم ﺑذکر اﺳﺖ در فاز دوم مکانﯿاﺑﯽ (ﺷﻨاﺳاﯾﯽ مﻨطقه

فﯿزﯾکﯽ/ﺷﯿمﯿاﯾﯽ ( )PC؛ ( )1زﯾسﺘﯽ/اکﻮلﻮژﯾکﯽ ( )BE؛ ()9

مسﺘعد) ،اﺑﺘدا محدوده مطالعاﺗﯽ از نقطه نظر هرکدام از ﺳﯿزده

اﺟﺘماﻋﯽ/فرهﻨﮕﯽ ()SC1؛ و ( )1اقﺘﺼادی/اﺟراﯾﯽ ( .)EO1دو

الﯾه اطالﻋاﺗﯽ کالﺳهﺑﻨدی گردﯾد (ﺟزئﯿات مرﺑﻮطه در ﺑﺨش -1

نﻮع معﯿار ﺑرای فعالﯿﺖ ارزﯾاﺑﯽ در ماﺗرﯾس  RIAMمﻮرد اﺳﺘفاده

 4آورده ﺷده اﺳﺖ) .ﺳپس ﺑا ﺗشکﯿل  11ماﺗرﯾس مقاﯾسات

قرار مﯽگﯿرند )A( :معﯿارهاﯾﯽ که از اهمﯿﺖ وضعﯿﺖ ﺑرﺧﻮردارند

زوﺟﯽ (ماﺗرﯾسهای مرﺑعﯽ ﺑا ﺑُعد  )49و نظرﺳﻨجﯽ از

و ﺑه طﻮر مسﺘقل مﯽﺗﻮانﻨد امﺘﯿاز ﺑه دﺳﺖ آمده را ﺗغﯿﯿر دهﻨد؛ و

کارﺷﻨاﺳان و مﺘﺨﺼﺼﯿن (ﺷامل  1نفر از مﺘﺨﺼﺼﯿن مدﯾرﯾﺖ

( )Bمعﯿارهاﯾﯽ که از ارزش مﻮقعﯿﺖ ﺑرﺧﻮردارند اما ﺑه طﻮر

پسماند 1 ،نفر از کارﺷﻨاﺳان آب مﻨطقهای 1 ،نفر از کارﺷﻨاﺳان

مسﺘقل نمﯽﺗﻮانﻨد امﺘﯿاز ﺑه دﺳﺖ آمده را ﺗغﯿﯿر دهﻨد .ﺑرای ﺑه

محﯿطزﯾسﺖ 1 ،نفر از اﺳاﺗﯿد دانشﮕاهﯽ و  1نفر از پﯿمانکاران

دﺳﺖ آوردن امﺘﯿاز نﻬاﯾﯽ ارزﯾاﺑﯽ اثرات محﯿطزﯾسﺘﯽ )،(ES

ﺷاغل در اﯾن زمﯿﻨه و همچﻨﯿن مﺘﺨﺼﺼﯿن  ،)GISاوزان

ﺣاصلﺟمع امﺘﯿازهای گروه  )BT( Bدر ﺣاصلضرب امﺘﯿازهای

ﺷاﺧصها ﺑا اﺳﺘفاده از روش دلفﯽ و مﯿانﮕﯿنگﯿری هﻨدﺳﯽ

گروه ،)AT( Aضرب مﯽﺷﻮند .در ﺟدول ( )4مقﯿاسها و

(ﺑراﺳاس ﺳاﺑقه فعالﯿﺖ اﻋضای گروه ﺗﺼمﯿﻢگﯿری) و ﺑه کمﮏ

ﺗﻮصﯿﻒ هر کدام از معﯿارهای دو گروه  Aو  Bﺑه صﻮرت

راﺑطه ( )4محاﺳﺒه گردﯾد .در اﯾن راﺑطه  aijدرآﯾه ﺳطر  iاُم و

ﺟداگانه آورده ﺷده اﺳﺖ.

ﺳﺘﻮن  jاُم در ماﺗرﯾس ﺗلفﯿق نظرات ai,j,k ،درآﯾه ﺳطر  iاُم و

امﺘﯿازهای محﯿطزﯾسﺘﯽ ( )ESﺑدﺳﺖ آمده ﺟﻬﺖ ﺑاال ﺑردن

ﺳﺘﻮن  jاُم در ماﺗرﯾس مقاﯾسات زوﺟﯽ ﺗکمﯿل ﺷده ﺗﻮﺳط فرد k

صحﺖ فرآﯾﻨد ارزﯾاﺑﯽ و ﺳادهﺳازی مقاﯾسه ﺑﯿن آنﻬا ،طﺒقهﺑﻨدی

و  βkمعرف مﯿزان اهمﯿﺖ و ﺗاثﯿرگذاری ﺗﺼمﯿﻢگﯿرنده  kاُم در

مﯽﺷﻮند .ﺟدول ( )1محدوده ﺗغﯿﯿراﺗﯽ که در ماﺗرﯾس RIAM

ﺗعﯿﯿن وزن ﺷاﺧصها مﯽﺑاﺷد.
()4

1
∑ βk

مﻮرد اﺳﺘفاده قرار مﯽگﯿرند را نشان مﯽدهد .پس از آنکه
22
β

] aij = [∏(ai,j,k ) k
k=1

ماتریسی

روش

 RIAMدر

ارزیابی

اثرات

زیستمحیطی مرکز دفن

امﺘﯿازهای محﯿطزﯾسﺘﯽ طﺒقهﺑﻨدی ﺷدند ،نﺘاﯾج ﺣاصل ﺑﺼﻮرت
نمﻮدار و گراف ارائه مﯽﺷﻮند و در نﻬاﯾﺖ امﺘﯿاز کلﯽ هر کدام از
گزﯾﻨهها از طرﯾق ﺟمع ﺟﺒری مجمﻮع ارزشهای محاﺳﺒه ﺷده در
هر محدوده ﺗغﯿﯿرات ( ،)RBﺑه دﺳﺖ مﯽآﯾد.

ﺑه طـﻮر کلـﯽ مـاﺗـرﯾس  RIAMدر چﻬـار طﺒقـه ﯾا محﯿـط
جدول  .1معيارهای ماتريس ارزيابی اﺛرات سريع ()RIAM
معيارها
A1

(شعاع
اثرگذاری)

A2

(بزرگی اثر)

مقياس
4
8
2
1
0

توصيف
دارای اهمیت ملی و بین المللی
دارای اهمیت منطقهای و ملی
دارای اهمیت برای مناطق حاشیهای
فقط دارای اهمیت محلی
بدون اهمیت

+8
+2
+1
0
-1
-2
-8

اثر بسیار زیاد
اثر معنیدار مثبت
اثر مثبت
بی اثر
اثر منفی
اثر منفی معنیدار
اثر بسیار منفی

معيارها
B1

(پایداری)

B2

(برگشتپذیری)

B3

(تجمعپذیری)

(Pastakia and Jensen, 1998؛ )Rawal et al., 2019

مقياس
1
2
8

توصيف
بدون تغییر
موقتی
دائمی

1
2
8

بدون تغییر
برگشت پذیر
برگشت ناپذیر

1
2

بدون اثر
اثر غیرتجمعی

8

اثرات تجمعی و تشدید شونده

مکانیابی و ارزیابی اثرات زیستمحیطی مراکز دفن پسماند با ...
744

هیمن رمضانی و مهدی قنبرزاده لک

جدول  .2تبديل امتيازات محيطزيستی به محدوده تغييرات

توصيف محدوده تغييرات
اثرات بسیار مثبت
اثرات مثبت معنیدار
اثرات مثبت متوسط
اثرات مثبت
اثرات مثبت اندک
بدون تغییر
اثرات منفی اندک
اثرات منفی
اثرات منفی متوسط
اثرات منفی معنیدار
اثرات بسیار منفی

امتياز محيطزيستی ()ES

محدوده تغييرات ()RB

 +22تا +103
 +85تا +21
 +19تا +85
 +10تا +13
 +1تا +9
0
 -1تا -9
 -10تا -13
 -19تا -85
 -85تا -21
 -22تا -103

+E
+D
+C
+B
+A
N
-A
-B
-C
-D
-E

(Pastakia and Jensen, 1998؛ )Rawal et al., 2019

روش

لئوپولد

(ایرانی)

در

ارزیابی

اثرات

زیستمحیطی مرکز دفن
در اﯾن روش ،ماﺗرﯾسﯽ ﺗشکﯿل مﯽﺷﻮد که رﯾز فعالﯿﺖهای

اصالﺣﯽ قاﺑل اﺟرا ﺑﻮده و چﻨانچه مﯿانﮕﯿن ردهﺑﻨدی ﺑﯿن  -4/1ﺗا
 1ﺑاﺷد ،پروژه ﺑا انجام ﺑﻬسازی قاﺑل اﺟرا ﺧﻮاهد ﺑﻮد (مﺨدوم،
.)4911

پروژه در مراﺣل اﺟرا و پﯿادهﺳازی و ﺑﻬرهﺑرداری ،در ﺳﺘﻮنهای

کارآمدﺗرﯾن ﺷﯿﻮه اﺳﺘفاده از ماﺗرﯾس لئﻮپﻮلد اﯾن اﺳﺖ که هر

آن و فاکﺘﻮرهای مﺨﺘلﻒ محﯿطزﯾسﺖ ،در ﺳطرهای آن قرار

فعالﯿﺖ (لﯿسﺖ افقﯽ ﺑاال) از نقطه نظر اثرگذاری ﺑر هرکدام از

مﯽگﯿرند .در ماﺗرﯾس لئﻮپﻮلد ﺑرای هر ﺳلﻮل دو ﻋدد در نظر

فاکﺘﻮرهای زﯾسﺖمحﯿطﯽ (لﯿسﺖ ﻋمﻮدی) ،مﻮرد ﺑررﺳﯽ قرار

گرفﺘه مﯽﺷﻮد که ﯾکﯽ ﺑه دامﻨه ﯾا ﺷدت اثر و دﯾﮕری ﺑه اهمﯿﺖ

گﯿرد (ﺟداول -1الﻒ و -1ب) .درصﻮرﺗﯿکه اثر مذکﻮر از درﺟه

ﯾا ﺑزرگﯽ اثر اﺷاره مﯽنماﯾد .دﺳﺘهﺑﻨدی ﺷدت و دامﻨه اثرات ﺑر

اهمﯿﺖ ﺑاالﯾﯽ ﺑرﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺧط مﻮرب از ﺳمﺖ راﺳﺖ ﺑاال

هر ﯾﮏ از پارامﺘرهای محﯿطﯽ ﺑه اﯾن نحﻮ ﺧﻮاهد ﺑﻮد که

ﺑه ﺳمﺖ چپ پاﯾﯿن در ﺳلﻮل مرﺑﻮطه رﺳﻢ مﯽگردد (وﺟﻮد ﺧط

ﺳﻮدمﻨدی (ﺗﺨرﯾب) ﺑسﯿار زﯾاد ﺗا کﻢ ﺑه ﺗرﺗﯿب معادل  )-1( 1ﺗا

مﻮرب نشان دهﻨده ﺗعامل قاﺑل ﺗﻮﺟه ﺑﯿن فعالﯿﺖ و فاکﺘﻮر

 )-4( 4در نظر گرفﺘه مﯽﺷﻮد (مﺨدوم .)4911 ،در ﺟمعﺑﻨدی

زﯾسﺖمحﯿطﯽ اﺳﺖ) .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯿب ،در هرکدام از ﺳلﻮلهای

اثرات ،مﯿانﮕﯿن اثرات مثﺒﺖ و مﻨفﯽ ﺑرای هر فعالﯿﺖ و هر فاکﺘﻮر

ﻋالمﺖگذاری ﺷده دو ﻋدد نﻮﺷﺘه ﺧﻮاهد ﺷد .ﻋدد فﻮقانﯽ نشان

محﯿطزﯾسﺘﯽ ﺑه صﻮرﺗﯽ که اثرات مﻨفﯽ (مﺨرب ،ﺷدﯾد ،مﺘﻮﺳط،

دهﻨده ﺷدت اثرات زﯾسﺖمحﯿطﯽ ﺑﻮده و در ﺑازه  -1ﺗا  +1مﺘغﯿر

ضعﯿﻒ و ناچﯿز) ﺑه ﺗرﺗﯿب معادل ( -1ﺗا  -1 ،-1/4ﺗا -9 ،-9/4

اﺳﺖ .ﻋدد ﺗحﺘانﯽ نﯿز ﺑﯿانﮕر اهمﯿﺖ محلﯽ اثرات ﺑﯿن  4ﺗا 1

ﺗا  -1 ،-1/4ﺗا  -4/4و  -4ﺗا )1و اثرات مثﺒﺖ (ﻋالﯽ ،ﺧﻮب،

مﯽﺑاﺷد.

مﺘﻮﺳط ،ضعﯿﻒ و ناچﯿز) ﺑه ﺗرﺗﯿب معادل ( 1/4ﺗا  9/4 ،1ﺗا ،1
 1/4ﺗا  4 ،9ﺗا  1و  1ﺗا  )4درنظر گرفﺘه مﯽﺷﻮد (مﺨدوم،

نتایج

 ،)4911محاﺳﺒه گردﯾده و در نﻬاﯾﺖ ﺑرای هر ﯾﮏ از اﺟزای

نتایج مرحله مکانیابی

محﯿطزﯾسﺘﯽ و ﺑرای هر ﯾﮏ از مراﺣل ﺳاﺧﺘمانﯽ و ﺑﻬرهﺑرداری،

پس از روی هﻢگذاری الﯾههای اطالﻋاﺗﯽ در دو فاز ﺣذفﯽ

ﻋددی محاﺳﺒه ﺧﻮاهد ﺷد .در اﯾن مرﺣله مﯿانﮕﯿن امﺘﯿاز مثﺒﺖ

و ﺷﻨاﺳاﯾﯽ مﻨطقه مسﺘعد در محﯿط  GISو همچﻨﯿن ﺑا در نظر

ﺑﯿانﮕر مقﺒﻮلﯿﺖ محﯿطزﯾسﺘﯽ پروژه اﺳﺖ ،اما در صﻮرﺗﯽ که

گرفﺘن وﺳعﺖ مﻮرد نﯿاز اﺣداث مرکز دفن ﺑا طﻮل ﻋمر  11ﺳال

مﯿانﮕﯿن ردهﺑﻨدی ﺑﯿن  -4/9ﺗا  -4/1ﺑاﺷد ،پروژه از لحاظ

( 91هکﺘار) ،مکان مﻨاﺳب ﺟﻬﺖ دفن پسماند ﺷﻬرﺳﺘان مﻬاﺑاد

مطالعات محﯿطزﯾسﺘﯽ مﻮرد پذﯾرش قرار نمﯽگﯿرد .اگر مﯿانﮕﯿن

ﺑدﺳﺖ آمد (ﺷکل  .)9همانطﻮر که در ﺷکل  1آورده ﺷده اﺳﺖ،

ردهﺑﻨدی از  -4/1ﺗا  -4/9ﺑاﺷد ،پروژه صرفا ﺑا انجام مﻮارد

ﺧروﺟﯽ فاز اول مکانﯿاﺑﯽ ﺷامل مﻨاطق ﺣذف نشده ﺑﻮد که در
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فاز ﺷﻨاﺳاﯾﯽ مﻨطقه مسﺘعد ﺑراﺳاس ﺳﯿزده الﯾه اطالﻋاﺗﯽ

هرکدام از الﯾههای اطالﻋاﺗﯽ در مطالعات پﯿشﯿن ﺑسﯿار مﺘفاوت

وزندهﯽ ﺷدند .ﺷﯿﻮه کالﺳهﺑﻨدی مﻨطقه مطالعاﺗﯽ از نقطه نظر

ﺑﻮده اﺳﺖ (ﺟدول .)9

شکل  .3نقشه تلفيق اليههای اطالعاتی در محيط ( GISراست) و جزئيات محدوده  2کيلومتری محل منتخب (چپ)
جدول  .3نحوه کالسهبندی منطقه در مکانيابی مراکز دفن در تحقيقات پيشين و مطالعه حاضر
معيار

فاصله از مراکز سکونتگاهی
شهری

محدوديتها/نحوه کالسهبندی منطقه براساس مطالعات پيشين
حداقل فاصله مرکز دفن به میزان  10 ،5 ،4 ،8 ،2 ،1 ،0/85و حتی  20کیلومتر از شهرها در
مراجع مختلف عنوان شده است .همچنین بدلیل مسائل اقتصادی حمل پسماند ،حداکثر فاصله
مرکز دفن از شهرها  80 ،20 ،15یا  85کیلومتر در نظر گرفته میشود (شایسته عظیمیان و
همکاران1890 ،؛ صیحانی پرشکوه و همکاران1890 ،؛ نیرآبادی و حاجی میررحیمی1832 ،؛
متکان و همکاران1832 ،؛ Ahmadi et al., 2014؛ Kara & Doratli, 2012؛
.)Ramjeawon & Beerachee, 2008

نحوه امتيازدهی در مطالعه حاظر

فاصله از مراکز سکونتگاهی
روستایی

حداقل فاصله مرکز دفن از مراکز روستایی معادل اعداد  500 ،805 ،800متر و حتی فواصل بیش
از  1تا  8کیلومتر در مراجع مختلف ذکر شده است (آبادی و ساقی1890 ،؛ پوراحمد و همکاران،
1835؛ خراسانی و همکاران1838 ،؛ دوامی و همکاران1898 ،؛ فتائی و آل شیخ1833 ،؛ متکان و
همکاران1832 ،؛ معین الدینی و همکاران( 1890 ،الف)؛ Moeinaddini et al., 2010؛
.)Ramjeawon & Beerachee, 2008

جنس سنگ بستر

نحوه کالسهبندی منطقه براساس جنس سنگ بستر در مراجع مختلفی مورد اشاره قرار گرفته
است (آبادی و ساقی1890 ،؛ پناهنده و همکاران1833 ،؛ خراسانی و همکاران1838 ،؛ رضایی و
همکاران1835 ،؛ شایسته عظیمیان و همکاران1890 ،؛ شیخی نارانی و حافظی مقدسی1835 ،؛
صیحانی پرشکوه و همکاران1890 ،؛ فتائی و آل شیخ1833 ،؛ فرهودی و همکاران1834 ،؛
منوری و همکاران1892 ،؛ نیرآبادی و حاجی میررحیمی1832 ،؛ .)Şener et al., 2011

میزان بارش متوسط ساالنه

مرکز دفن نباید در مناطق پر باران احداث گردد .در این خصوص منابع مختلف با توجه به شرایط
آب و هوایی محدوده طرح ،وزنهایی مطرح کرده اند (خورشید دوست و عادلی1833 ،؛ فرهودی
و همکاران1834 ،؛ معین الدینی و همکاران( 1890 ،ب)؛ منوری و ارباب1834 ،؛ & Abesi
Saeidi, 2009؛ Moeinaddini et al., 2010؛ Ramjeawon & Beerachee,
.)2008

تبخیر/تعرق پتانسیل ساالنه

برآورد این پارامتر در محاسبات میزان شیرابه تولیدی در مرکز دفن موثر است (شیخی نارانی و
حافظی مقدس.)1835 ،

در مقاله حاضر الیه سنگ بستر با توجه به جنس و میزان نفوذپذیری آن مورد بررسی
قرار گرفته است .چراکه نفوذپذیری باالی سنگ بستر احتمال آلودگی منابع آب تحت
االرضی را باال خواهد برد .امتیازات به این صورت خواهند بود که جنس سنگ بستر با
درجه نفوذپذیری خیلی زیاد (رسوبات عصر حاضر) ،زیاد ،متوسط ،کم و نفوذپذیری
خیلی کم (سنگ آذرین) به ترتیب امتیاز  1تا  5را به خود اختصاص داده اند.

مکانیابی و ارزیابی اثرات زیستمحیطی مراکز دفن پسماند با ...
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هیمن رمضانی و مهدی قنبرزاده لک
معيار

عمق آب زیر زمینی
تطابق با کاربری اراضی
شیب محل
جنس خاک سطحی
فاصله از چاهها

محدوديتها/نحوه کالسهبندی منطقه براساس مطالعات پيشين
حداقل عمق کف مرکز دفن از سطح ایستابی آب زیرزمینی معادل  20 ،15 ،15 ،10 ،5 ،5و 80
متر ،اعالم شده است (آبادی و ساقی1890 ،؛ شایسته عظیمیان و همکاران1890 ،؛ منوری و
ارباب1834 ،؛ فرجی سبکبار و همکاران1839 ،؛ معین الدین و همکاران( 1890 ،الف و ب)؛
نیرآبادی و حاجی میررحیمی1832 ،؛ دوامی و همکاران1898 ،؛ & Ramjeawon
Beerachee, 2008؛ Şener et al., 2011؛ .)Sumathi et al., 2008

نحوه امتيازدهی در مطالعه حاظر

اراضی منتخب جهت احداث مرکز دفن میبایست دارای کاربریهای با ارزش همچون
کشاورزی ،جنگل ،تاالب و مرتع نباشد .بهترین کاربری از دیدگاه احداث مرکز دفن ،زمین بایر و
بدترین آن زمین زراعی است (آبادی و ساقی1890 ،؛ پوراحمد و همکاران1835 ،؛ رضایی و
همکاران1835 ،؛ فتائی و آل شیخ1833 ،؛ فرجی سبکبار و همکاران1839 ،؛ فرهودی و
همکاران1834 ،؛ منوری و همکاران1892 ،؛ نیرآبادی و حاجی میررحیمی1832 ،؛
Moeinaddini et al., 2010؛ .)Şener et al., 2011
حداکثر شیب محل از  9تا  % 40گزارش شده است .برخی مراجع برای حداقل شیب نیز اعدادی
ارائه نموده اند (مثال ( )% 8بدو1892 ،؛ شیخی نارانی و حافظی مقدسی1835 ،؛ فتائی و آل شیخ،
1833؛ متکان و همکاران1832 ،؛ معین الدین و همکاران( 1890 ،الف و ب)؛ نیرآبادی و حاجی
میررحیمی1832 ،؛ Moeinaddini et al., 2010؛ Şener et al., 2011؛ Sumathi
.)et al., 2008

اراضی با کاربری (دریا-تاالب-جزیره-شهر-روستا) امتیاز  ،0اراضی با کاربری (باغ-باغ
کشاورزی-باغ مرتع عالی) امتیاز  ،1اراضی با کاربری (باغ زراعت دیم-باغ مرتع
متوسط-کشاورزی زراعت دیم) امتیاز  ،2اراضی با کاربری (زراعت دیم-مرتع عالی
باغ-مرتع عالی-مرتع متوسط باغ) امتیاز  ،8اراضی با کاربری (زراعت دیم مرتع فقیر-
مرتع متوسط-مرتع متوسط زراعت دیم-مرتع فقیر باغ) امتیاز  4و اراضی با کاربری
(زمین بایر-مرتع فقیر) امتیاز  5را به خود اختصاص خواهند داد.

جنس مناسب خاک سطحی از منظر احداث مرکز دفن ،رس سیلتی و پس از آن شن سیلتی
میباشد .لندفیل نباید در زمینهای با بافت شنی کم عمق و زهکشی باال اجرا گردد (آبادی و
ساقی1890 ،؛ بدو1892 ،؛ خورشید دوست و عادلی1833 ،؛ پوراحمد و همکاران1835 ،؛ رضایی و
همکاران1835 ،؛ شایسته عظیمیان و همکاران1890 ،؛ فرهودی و همکاران1834 ،؛ منوری و
ارباب1834 ،؛ منوری و همکاران1892 ،؛ Abesi & Saeidi, 2009؛ Şener et al.,
.)2011
حداقل فاصله  800و  400متر و یک کیلومتر ،از چاهها و چشمهها در تعدادی از مراجع مالک
مکانیابی بوده است .حتی برخی منابع رعایت فاصله را از چاهها الزامی ندانسته و صرفا ارزش
زمین انتخابی را براساس فاصله از چاه ،چشمه یا قنات موجود ،ذکر نموده اند (آبادی و ساقی،
1890؛ دوامی و همکاران1898 ،؛ شایسته عظیمیان و همکاران1890 ،؛ صیحانی پرشکوه و
همکاران1890 ،؛ فتائی و آل شیخ1833 ،؛ فرهودی و همکاران1834 ،؛ متکان و همکاران،
1832؛ معین الدین و همکاران( 1890 ،الف و ب)؛ منوری و همکاران1892 ،؛ نیرآبادی و حاجی
میررحیمی1832 ،؛ Abesi & Saeidi, 2009؛ Kara & Doratli, 2012؛
Ramjeawon & Beerachee, 2008؛ .)Sumathi et al., 2008

نحوه امتیازدهی براساس جنس خاک سطحی بصورت جدول زیر پیشنهاد میگردد.

فاصله از رودخانهها و دریاچهها

مرکز دفن نباید در بستر خشک رودخانهها و مسیلها اجرا گردد .در برخی منابع برای ردههای
مختلف رودخانهها حداقل فاصله ذکر شده است ( 800متر از رده  5و  200متر از رده  .)4در
بعضی منابع حداقل فاصله برای آبراهههای اصلی  30متر ،برای فاصله از  30تا  150متر امتیاز
ا فزایشی و پس از آن امتیاز ثابت در نظر گرفته شده است .از دیگر محدودیتهای ذکر شده برای
فاصله از رودخانهها میتوان به حداقل  300 ،500 ،500 ،800 ،200 ،100 ،92و  1200متر اشاره
داشت .حداقل فاصله از دریاچهها  800و  805متر در مراجع ذکر شده است .حداقل  1000متر
فاصله از سدها ،تاالبها ،رودخانهها و خطوط ساحلی و برای فواصل بیشتر امتیازات افزایشی ،در
یکی از مراجع آورده شده است (صیحانی پرشکوه و همکاران1890 ،؛ فرجی سبکبار و همکاران،
1839؛ میرآبادی و حسین عبدی قلعه1895 ،؛ نیرآبادی و حاجی میررحیمی1832 ،؛ Ahmadi
et al., 2014؛ .)Ramjeawon & Beerachee, 2008

جنس خاک سطحی
( CLرس)
( CL-MLرس الی دار)
( MLالی یا سیلت و الی ماسه دار)
( SMماسه و شن)
( GMشن)

امتیاز
5
4
8
2
1

فاصله حذفی  400متری از چاهها مورد عمل قرار گرفت.

فاصله حذفی از رودخانهها در مقاله حاضر معادل  800متر و فاصله حذفی از دریاچهها
معادل  1کیلومتر در نظر گرفته شد.
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معيار

فاصله از راههای ارتباطی
فاصله از گسل

محدوديتها/نحوه کالسهبندی منطقه براساس مطالعات پيشين
رعایت فاصله مناسب از جادههای دسترسی محلی ،عامل مهمی در کاهش هزینههای جانی بوده
و میتواند اثرات محیطزیستی طرح را بهبود بخشد .حداقل فاصله از راههای اصلی و فرعی در
مراجع مختلف بصورت  805 ،800 ،250 ،150 ،100 ،30و  400متر و یا حتی  2کیلومتر ،اعالم
شده است .اکثر منابع حداکثر فاصله از راهها را عددی بین  1تا  5کیلومتر بیان نموده اند .عموما
محدودیت فاصله از بزرگراهها بین  250متر تا  1کیلومتر بیان شده است (آبادی و ساقی1890 ،؛
پناهنده و همکاران1833 ،؛ خراسانی و همکاران1838 ،؛ نیرآبادی و حاجی میررحیمی1832 ،؛
Kara & Doratli, 2012؛ .)Ramjeawon & Beerachee, 2008

نحوه امتيازدهی در مطالعه حاظر
فاصله حذفی از راههای اصلی معادل  800متر و از راههای فرعی معادل  30متر در
نظر گرفته شد.

محدودیت فاصله از گسل در مواردی  100 ،30 ،50و  120متر و حتی  2کیلومتر ذکر شده است.
(پناهنده و همکاران1833 ،؛ پوراحمد و همکاران1835 ،؛ خورشید دوست و عادلی1833 ،؛ دوامی
و همکاران1898 ،؛ رضایی و همکاران1835 ،؛ شایسته عظیمیان و همکاران1890 ،؛ صیحانی
پرشکوه و همکاران1890 ،؛ فتائی و آل شیخ1833 ،؛ فرجی سبکبار و همکاران1839 ،؛ فرهودی
و همکاران1834 ،؛ معین الدین و همکاران( 1890 ،الف و ب)؛ منوری و همکاران1892 ،؛
میرآبادی و حسین عبدی قلعه1895 ،؛ نیرآبادی و حاجی میررحیمی1832 ،؛ Moeinaddini
.)et al., 2010

فاصله حذفی  200متری از گسلها مورد عمل قرار گرفت.

پس از کالﺳهﺑﻨدی محدوده ﺷﻬرﺳﺘان مﻬاﺑاد ﺑراﺳاس
الﯾههای ﺳﯿزدهگانه مﻮرد ﻋمل در فاز ﺷﻨاﺳاﯾﯽ مﻨطقه مسﺘعد،

پﯿکسل در نقشههای  GISای (ﺗلفﯿق الﯾهها) لحاظ گردد .در
ﺟدول ( )1مقادﯾر وزن الﯾههای ﺳﯿزدهگانه آورده ﺷده اﺳﺖ.

الزم اﺳﺖ وزن هر الﯾه نﯿز ﺗعﯿﯿن و در محاﺳﺒه امﺘﯿاز نﻬاﯾﯽ هر
جدول  .4وزن و تاﺛيرگذاری معيارها در فاز دوم مکانيابی

معيار
فاصله از مراکز سکونتگاهی شهری
فاصله از مراکز سکونتگاهی روستایی
میزان بارش
میزان تبخیر  /تعرق پتانسیل
عمق آب زیرزمینی
جنس سنگ بستر

وزن
0/121
0/025
0/098
0/081
0/219
0/052

شیب محل

0/052

نتایج ارزیابیها در فاز ساختمانی
نﺘاﯾج ماﺗرﯾس  RIAMدر اﯾن فاز (ﺟدول -1الﻒ) نشان داد
که ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات مﻨفﯽ مکان مﻨﺘﺨب ﺟﻬﺖ اﺣداث مرکز دفن

معيار
جنس خاک سطحی
تطابق با کاربری اراضی
فاصله از رودخانهها
فاصله از دریاچه پشت سد
فاصله از راههای ارتباطی اصلی
فاصله از راههای ارتباطی فرعی

وزن
0/052
0/093
0/092
0/092
0/024
0/024

امﺘﯿاز مثﺒﺖ) اﺗفاق افﺘاده اﺳﺖ .ﺑه نحﻮی که ﺑﯿشﺘرﯾن اثر مﻨفﯽ در
اﯾن فاز مرﺑﻮط ﺑه پارامﺘر ﺗﻮلﯿد گازهای گلﺨانهای ﺑﻮده و فاکﺘﻮر
اﺷﺘغال ﺑﯿشﺘرﯾن اثر مثﺒﺖ را ﺑه ﺧﻮد اﺧﺘﺼاص داده اﺳﺖ.

پسماند در محﯿطهای فﯿزﯾکﯽ-ﺷﯿمﯿاﯾﯽ (ﯾﮏ مﻮرد ﺑا امﺘﯿاز مﻨفﯽ

نﺘاﯾج ماﺗرﯾس لئﻮپﻮلد در اﯾن فاز (ﺟدول -1الﻒ) نشانﮕر آن

معﻨﯽدار و دو مﻮرد ﺑا امﺘﯿاز مﻨفﯽ) ،ﺑﯿﻮلﻮژﯾکﯽ (ﯾﮏ مﻮرد ﺑا امﺘﯿاز

ﺑﻮد که ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات مﻨفﯽ ﺑه محﯿطهای فﯿزﯾکﯽ-ﺷﯿمﯿاﯾﯽ

مﻨفﯽ مﺘﻮﺳط) و اﺟﺘماﻋﯽ-اقﺘﺼادی (ﯾﮏ مﻮرد ﺑا امﺘﯿاز مﻨفﯽ) و

( )-1/14و ﺑﯿﻮلﻮژﯾکﯽ ( )-4/1و ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات مثﺒﺖ ﺑه محﯿط

ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات مثﺒﺖ در محﯿط اﺟﺘماﻋﯽ-اقﺘﺼادی (ﯾﮏ مﻮرد ﺑا

اﺟﺘماﻋﯽ-اقﺘﺼادی ( )+4/11ﺗعلق دارد .فاکﺘﻮرهای اﯾجاد

مکانیابی و ارزیابی اثرات زیستمحیطی مراکز دفن پسماند با ...
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ﺗرافﯿﮏ ،آلﻮدگﯽ صﻮﺗﯽ ،ﺗﻮلﯿد گرد و غﺒار ،ﺗﻮلﯿد گازهای

نﺘاﯾج ماﺗرﯾس لئﻮپﻮلد در اﯾن فاز (ﺟدول -1ب) نﯿز محﯿط

گلﺨانهای و ﺗﻬدﯾد زﯾسﺘﮕاههای ﺟانﻮری ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات مﻨفﯽ و

فﯿزﯾکﯽ-ﺷﯿمﯿاﯾﯽ را دارای ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات مﻨفﯽ ( )-4/1و محﯿط

اﺷﺘغالزاﯾﯽ ﺑﯿشﺘرﯾن اثر مثﺒﺖ را دارند.

ﺑﯿﻮلﻮژﯾکﯽ را دارای ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات مثﺒﺖ ( )+1/11نشان مﯽدهد.
فاکﺘﻮرهای ﺗﻮلﯿد ﺑﻮهای نامطﺒﻮع ،ﺗﻮلﯿد گازهای گلﺨانهای،

نتایج ارزیابیها در فاز بهرهبرداری

آلﻮدگﯽ صﻮﺗﯽ ،اﯾجاد ﺗرافﯿﮏ ،کارﺑری اراضﯽ و قﯿمﺖ زمﯿنهای

نﺘاﯾج ماﺗرﯾس  RIAMدر اﯾن فاز (ﺟدول -1ب)،

اطراف ،دارای ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات مﻨفﯽ و فاکﺘﻮرهای اﺷﺘغال،

محﯿطهای فﯿزﯾکﯽ-ﺷﯿمﯿاﯾﯽ (دو مﻮرد امﺘﯿاز مﻨفﯽ معﻨﯽدار و ﺳه

فرﺳاﯾش ﺧاک و روﯾشﮕاههای گﯿاهﯽ دارای ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات

مﻮرد امﺘﯿاز مﻨفﯽ مﺘﻮﺳط) ،ﺑﯿﻮلﻮژﯾکﯽ (ﯾﮏ مﻮرد امﺘﯿاز مﻨفﯽ

مثﺒﺖ هسﺘﻨد.

مﺘﻮﺳط) و اﺟﺘماﻋﯽ-اقﺘﺼادی ( دو مﻮرد امﺘﯿاز مﻨفﯽ مﺘﻮﺳط) را
دارای ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات مﻨفﯽ و محﯿطهای فرهﻨﮕﯽ (ﯾﮏ مﻮرد

مقایسه نتایج ارزیابیهای  RIAMو لئوپولد

امﺘﯿاز مثﺒﺖ مﺘﻮﺳط) و اﺟﺘماﻋﯽ-اقﺘﺼادی (ﯾﮏ مﻮرد امﺘﯿاز مثﺒﺖ

در ﺷکل ( )1ﺟمعﺑﻨدی نﺘاﯾج ارزﯾاﺑﯽ محل مﻨﺘﺨب ﺑراﺳاس

مﺘﻮﺳط) را دارای ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات مثﺒﺖ نشان مﯽدهد .فاکﺘﻮرهای

روش ماﺗرﯾسﯽ  RIAMآورده ﺷده اﺳﺖ .همانطﻮر که در اﯾن

ﺗﻮلﯿد گازهای گلﺨانهای ،آلﻮدگﯽ ﺧاک ،ﺗﻮلﯿد گرد و غﺒار ،ﺗﻮلﯿد

ﺷکل مشاهده مﯽﺷﻮد ،ﺣدود  %11/11از اثرات طرح در محدوده

ﺑﻮهای نامطﺒﻮع ،افزاﯾش ناقلﯿن و ﺟمعﯿﺖ و مﻬاﺟرت ﺑﯿشﺘرﯾن

اثرات مﻨفﯽ اندک و مﻨفﯽ قرار گرفﺘهاند و  %19/1اثرات را

ﺳﻬﻢ از اثرات مﻨفﯽ و فاکﺘﻮرهای ﺷاﺧصهای ﺑﻬداﺷﺘﯽ و اﺷﺘغال

محدوده اثرات مﻨفﯽ مﺘﻮﺳط و مﻨفﯽ معﻨﯽدار ﺑه ﺧﻮد اﺧﺘﺼاص

ﺑﯿشﺘرﯾن ﺳﻬﻢ از اثرات مثﺒﺖ اﯾن فاز را ﺑه ﺧﻮد اﺧﺘﺼاص

دادهاند ،که از اﯾن ﺑﯿن پارامﺘر ﺗﻮلﯿد گازهای گلﺨانهای در هر دو

دادهاند.

فـاز و پارامﺘـر زﯾسﺘﮕاه ﺟانﻮری در فاز ﺳاﺧﺘمانﯽ و پارامﺘـرهای
جدول .5الف .امتياز زيستمحيطی عوامل مختلف محيطزيست در مرحله ساختمانی ()RIAM

محيط

هوا
فیزیکی-شیمیایی

آب
خاک

بیولوژیکی
اجتماعی-اقتصادی
فرهنگی

معيارهای ارزيابی
تولید گرد و غبار
تولید بوهای نامطبوع
تولید گازهای گلخانهای
آلودگی صوتی
آلودگی آب سطحی
آلودگی آب زیرزمینی
آلودگی خاک
فرسایش خاک
رویشگاههای گیاهی
زیستگاههای جانوری
افزایش ناقلین
جمعیت و مهاجرت
ایجاد ترافیک
کاربری اراضی
اشتغال
افزایش رفاه محلی (دسترسی به خدمات)
طرحهای توسعه آتی
قیمت زمینهای اطراف
شاخصهای بهداشتی
گردشگری ،بومگردی و چشمانداز
تفرجگاهها

A1

A2

B1

B2

B3

AT

BT

ES

RB

1
1
4
1
2
2
8
1
1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
8
2

-1
0
-1
-2
0
0
0
-2
-1
-2
0
1
-1
-1
2
1
0
1
-1
0
-1

2
2
8
2
2
2
2
8
8
2
2
2
2
8
2
8
8
2
2
8
2

2
2
8
2
2
8
8
8
8
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
8
2
8
8
8
2
2
8
2
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1

-1
0
-4
-2
0
0
0
-2
-1
-4
0
2
-2
-1
4
1
0
1
-1
0
-2

5
5
9
5
2
3
3
3
3
3
5
4
5
5
4
5
5
4
4
5
4

-5
0
-85
-12
0
0
0
-15
-3
-82
0
3
-12
-5
15
5
0
4
-4
0
-3

-A
N
-D
-B
N
N
N
-B
-A
-C
N
+A
-B
-A
+B
+A
N
+A
-A
N
-A
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جدول .5ب .امتياز زيستمحيطی عوامل مختلف محيطزيست در مرحله بهرهبرداری ()RIAM
معيارهای ارزيابی

محيط

هوا
فیزیکی-شیمیایی

آب
خاک

بیولوژیکی
اجتماعی-اقتصادی
فرهنگی

A1

A2

B1

B2

B3

AT

BT

ES

RB

تولید گرد و غبار

2

-2

8

2

2

-4

2

-23

-C

تولید بوهای نامطبوع

2

-2

8

2

2

-4

2

-23

-C

تولید گازهای گلخانهای

4

-1

8

8

8

-4

9

-85

-D

آلودگی صوتی

2

-2

2

2

2

-4

5

-24

-C

آلودگی آب سطحی

2

0

8

8

8

0

9

0

N

آلودگی آب زیرزمینی

2

-1

8

8

8

-2

9

-13

-B

آلودگی خاک

2

-2

8

8

8

-4

9

-85

-D

فرسایش خاک

1

-1

8

8

2

-1

3

-3

-A

رویشگاههای گیاهی

1

-1

8

2

1

-1

5

-5

-A

زیستگاههای جانوری

2

-1

8

8

8

-2

9

-13

-B

افزایش ناقلین

2

-2

8

2

8

-4

3

-82

-C

جمعیت و مهاجرت

2

-2

8

1

1

-4

5

-20

-C

ایجاد ترافیک

2

-1

2

1

8

-2

5

-12

-B

کاربری اراضی

1

-8

8

8

1

-8

2

-21

-C

اشتغال

2

2

8

1

1

4

5

20

+C

افزایش رفاه محلی (دسترسی به خدمات)

2

1

8

1

1

2

5

10

+B

طرحهای توسعه آتی

2

-1

8

1

1

-2

5

-10

-B

قیمت زمینهای اطراف

1

-8

8

1

1

-8

5

-15

-B

شاخصهای بهداشتی

2

2

8

1

1

4

5

20

+C

گردشگری ،بومگردی و چشمانداز

2

-1

8

1

1

-2

5

-10

-B

تفرجگاهها

1

-2

8

1

1

-2

5

-10

-B

ﺗﻮلﯿد گرد و غﺒار ،ﺗﻮلﯿد ﺑﻮهای نامطﺒﻮع ،آلﻮدگﯽ صﻮﺗﯽ ،افزاﯾش

ﺳاﺧﺘمانﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات مثﺒﺖ در محﯿط اﺟﺘماﻋﯽ–

ناقلﯿن ،ﺟمعﯿﺖ و مﻬاﺟرت و کارﺑری اراضﯽ در فاز ﺑﻬرهﺑرداری

اقﺘﺼادی در فاز ﺳاﺧﺘمانﯽ و محﯿط ﺑﯿﻮلﻮژﯾکﯽ در فاز

ﺑﯿشﺘرﯾن ﺳﻬﻢ از اثرات مﻨفﯽ طرح را دارا هسﺘﻨد ،همچﻨﯿن

ﺑﻬرهﺑرداری رخ دادهاند ،که از اﯾن ﺑﯿن پارامﺘرهای ﺗﻮلﯿد گرد و

 %41/11از اثرات طرح ﺑر محﯿطزﯾسﺖ ﺷامل اثرات مثﺒﺖ

غﺒار و زﯾسﺘﮕاههای ﺟانﻮری در فاز ﺳاﺧﺘمانﯽ و پارامﺘرهای

مﯽﺑاﺷد که در اﯾن ﺑﯿن پارامﺘر اﺷﺘغال در هر دو فاز و پارامﺘر

ﺗﻮلﯿد ﺑﻮهای نامطﺒﻮع و قﯿمﺖ زمﯿنهای اطراف در فاز

ﺷاﺧصهای ﺑﻬداﺷﺘﯽ در فاز ﺑﻬرهﺑرداری ﺑﯿشﺘرﯾن نقش را اﯾفا

ﺑﻬرهﺑرداری و همچﻨﯿن پارامﺘرهای ﺗﻮلﯿد گازهای گلﺨانهای،

مﯽکﻨﻨد .در ﺟدول ( )1ﺟمعﺑﻨدی نﺘاﯾج ارزﯾاﺑﯽ محل مﻨﺘﺨب

آلﻮدگﯽ صﻮﺗﯽ و اﯾجاد ﺗرافﯿﮏ در هر دو فاز ﺑﯿشﺘرﯾن ﺳﻬﻢ را ﺑه

ﺑراﺳاس روش ماﺗرﯾسﯽ لئﻮپﻮلد اﯾرانﯽ آورده ﺷده اﺳﺖ.

ﻋﻨﻮان اثرات مﻨفﯽ طرح دارند ،درﺣالﯽ که پارامﺘر ﺟمعﯿﺖ و

همانطﻮر که در اﯾن ﺟدول مشاهده مﯽﺷﻮد مﯿانﮕﯿن اثرات در فاز

مﻬاﺟرت در فاز ﺳاﺧﺘمانﯽ و پارامﺘرهای فرﺳاﯾش ﺧاک و

ﺳاﺧﺘمانﯽ طرح پﯿشﻨﻬادی  -1/39و در فاز ﺑﻬرهﺑرداری معادل

روﯾشﮕاههای گﯿاهﯽ در فاز ﺑﻬرهﺑرداری و پارامﺘر اﺷﺘغال در هر

 -1/11ﺑدﺳﺖ آمده اﺳﺖ ،ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات مﻨفﯽ طرح مرﺑﻮط ﺑه

دو فاز دارای ﺑﯿشﺘرﯾن اثر مثﺒﺖ ﺑر محﯿطزﯾسﺖ هسﺘﻨد.

محﯿط فﯿزﯾکﯽ-ﺷﯿمﯿاﯾﯽ در هر دو فاز و محﯿط ﺑﯿﻮلﻮژﯾکﯽ در فاز

مکانیابی و ارزیابی اثرات زیستمحیطی مراکز دفن پسماند با ...
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جدول .6الف .ماتريس ارزيابی گزينه پيشنهادی در فاز ساختمانی (لئوپولد ايرانی)
س1

س2

س3

س4

س5

س6

س7

س8

س9

س11

س11

س12

2

س13

1

-2

2

س14

-1

-1
1

-4
1

-4
4

-2
2

-2

س15

پارامترهای طبيعی
تولید گرد و غبار

س16

فاکتورهای فاز ساختمانی

-2
1
-1

تولید بوی نامطبوع

هوا

1
-1

تولید گازهای گلخانهای
-1

آلودگی صوتی

-1

1

1

-8

-4
8

8

-2
8

آلودگی آب سطحی

آب

محیط فیزیکی  -شیمیایی

5

1
1
1

آلودگی آب زیرزمینی
1

-1

آلودگی خاک

خاک

1
-2

فرسایش خاک

-8
1

1

-4

محیط بیولوژیکی

1
-2

زیستگاههای جانوری

-2

1

1
-8

1

1

1
-2

رویشگاههای گیاهی

1

1

1
-8

1

-8
1

1

افزایش ناقلین
2

جمعیت و مهاجرت
2

1
1
-1

ایجاد ترافیک

-8

1

محیط اجتماعی  -اقتصادی

-1

کاربری اراضی
1
اشتغال

2

-1
1

8
2
2

افزایش رفاه محلی (دسترسی به خدمات)
2

-1

1
1

1

طرحهای توسعه آتی
1

قیمت زمینهای اطراف
1

1
1
-1

شاخصهای بهداشتی

محیط فرهنگی

1
گردشگری ،بومگری و چشمانداز

-1
1

-1

1
1

1
-1

تفرجگاهها
1

-1
1

-1

-1
1

س :4ایجاد راه دسترسی محلی
س :8تامین و انتقال آب
س :2استخدام پرسنل
س :1خرید زمین
س :3عملیات خاکبرداری
س :2پاکتراشی و تسطیح
س :5حمل و نقل پرسنل
س :5انتقال برق
س :11اجرای الینر کف و تاسیسات جمعآوری شیرابه
س :10عملیات خاکریزی
س :9حمل مواد و مصالح
س :18احداث ساختمانهای جانبی و خدماتی س :14اجرای تاسیسات تصفیه شیرابه
س :12ساخت کانال زهکشی
س :15حصارکشی ،محوطهسازی و اجرای زیرساختهای فضای سبز
س :15دفع پساب بهداشتی و زایدات تولیدی پرسنل

727
دورة   04شمارة   3پاییز 1011

جدول  .6ب .ماتريس ارزيابی گزينه پيشنهادی در فاز بهرهبرداری (لئوپولد ايرانی)
ب1

ب2

ب3

ب4

ب5

ب6

ب7

2
-1

تولید بوی نامطبوع

هوا

1
تولید گازهای گلخانهای

1
1

1

-8

-8

2
-1

محیط فیزیکی  -شیمیایی

1
آلودگی صوتی

ب8

1

2

2
-4

5
-2

8

ب9

تولید گرد و غبار

-2

ب11

-1

-2

-2

ب11

پارامترهای طبيعی

ب12

فاکتورهای فاز بهرهبرداری

-1

2

1
-5

1

1

2
-8

1

1

-1
1
1

آلودگی آب سطحی

آب

1
-1

آلودگی آب زیرزمینی

-4

1

8

8
-1

آلودگی خاک

خاک

1
فرسایش خاک

8
2

-8
4

4

2

-1
4

1
رویشگاههای گیاهی

1

-8

محیط بیولوژیکی

1
زیستگاههای جانوری

1
-1

1
افزایش ناقلین

-1
1

-1

1

جمعیت و مهاجرت
1

-1

ایجاد ترافیک
1

1
2

8
1

1

1

-5
-1

1
1

8
8

8
1

1

1
1

2
2

8

1

-8
4

1

1

-8

1

-8
1

8

محیط اجتماعی  -اقتصادی

-4

کاربری اراضی

1

4
اشتغال

2
2

1

1

1
1

1
1

8
4
1

افزایش رفاه محلی (دسترسی به خدمات)
1
طرحهای توسعه آتی

1

-2
1
-1

قیمت زمینهای اطراف
8
شاخصهای بهداشتی

-5

محیط فرهنگی

1

4

1

1
8

2
8

1
1

1

8
1

1

1
-5

1

1

8

-5

-2
1

2
-4

-2

تفرجگاهها

2

5
-1

گردشگری ،بومگری و چشمانداز

1

-1
1

2
2

ب :8خدمات موتوری (تعمیرگاه ،کارواش و )...
ب :2حمل و نقل پرسنل
ب :1استخدام پرسنل
ب :5تهیه مصالح ،حمل و اجرای پوشش روزانه
ب :5عملیات دفن (تسطیح و فشردهسازی)
ب :3اجرای سیستم جمعآوری گاز لندفیل
ب :2تهیه مصالح ،حمل و اجرای پوشش نهایی
ب :12ایمنی و آتشنشانی
ب :11نگهداری فضای سبز
ب :10کاشت فضای سبز

1
1

1
1

ب :4حمل پسماند
ب :9جمعآوری و تصفیه شیرابه

مکانیابی و ارزیابی اثرات زیستمحیطی مراکز دفن پسماند با ...
هیمن رمضانی و مهدی قنبرزاده لک
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نﺘاﯾج ﺑدﺳﺖ آمده از هر دو روش ،ﺑﯿانﮕر اﯾن مﻮضﻮع اﺳﺖ

درصد ﻇرفﯿﺖ آن (طرح ﺟامع مﻬاﺑاد) ،نمﯽﺗﻮاند گزﯾﻨه مﻨاﺳﺒﯽ

که طرح ﺑا انجام ﺑﻬسازیهای الزمه ﺑﺨﺼﻮص در پارامﺘرهاﯾﯽ که

ﺑرای ﺗﻮﺳعه و درﯾافﺖ زاﯾدات ﺷﻬرﺳﺘان مﻬاﺑاد در ﺑازه ﺑﯿسﺖ

در هر دو روش امﺘﯿاز مﻨفﯽ معﻨﯽداری گرفﺘهاند ( ﺗﻮلﯿد گرد و

ﺳاله آﺗﯽ قلمداد گردد .ﻋالوه ﺑر آن ،مجاورت ﺑا مساکن مﻬر و

غﺒار ،ﺗﻮلﯿد ﺑﻮهای نامطﺒﻮع ،ﺗﻮلﯿد گازهای گلﺨانهای ،آلﻮدگﯽ

ﺗحﺖ ﺗاثﯿر قرار گرفﺘن ﺟمعﯿﺖ قاﺑل ﺗﻮﺟه و همچﻨﯿن فاصله

صﻮﺗﯽ ،زﯾسﺘﮕاههای ﺟانﻮری) قاﺑل اﺟرا اﺳﺖ .اکثر پارامﺘرهای

اندک مرکز دفن کﻨﻮنﯽ ﺑا درﯾاچه ﺳد مﻬاﺑاد ،ﺑاﻋﺚ هجﻮم ﺗعداد

طﺒﯿعﯽ درنظر گرفﺘه ﺷده در هر دو روش ،امﺘﯿازات مشاﺑﻬﯽ ﺑه

قاﺑل مالﺣظهای پرنده ﺑزرگ ﺟثه (ﻋمدﺗا لﮏ لﮏ) ﺑه مرکز دفن

ﺧﻮد اﺧﺘﺼاص دادهاند ،اما در ﺑرﺧﯽ از پارامﺘرها نﺘاﯾج ﺑدﺳﺖ

کﻨﻮنﯽ و ﺗغذﯾه از ﺑاقﯽماندههای غذاﯾﯽ ﺷده و اﯾن پدﯾده که در

آمده از دو روش دارای اﺧﺘالف چشﻢگﯿری ﺑﻮدند مانﻨد

نﻮع ﺧﻮد ﺑﯽﺳاﺑقه اﺳﺖ ،ﺣﯿاتوﺣش ﺟانﻮری را ﺑه ﺷدت

پارامﺘرهای روﯾشﮕاههای گﯿاهﯽ ،فرﺳاﯾش ﺧاک و ﺷاﺧصهای

آﺳﯿبپذﯾر نمﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨاﺑراﯾن پﯿدا کردن مکانﯽ مﻨاﺳب ﺟﻬﺖ

ﺑﻬداﺷﺘﯽ در فاز ﺑﻬرهﺑرداری .دلﯿل اﯾن اﺧﺘالفات و همسﻮ نﺒﻮدن

دفن پسماند ﺟامد ﺷﻬر مﻬاﺑاد امری ضروری اﺳﺖ.

دو روش را مﯽﺗﻮان ﺑه اﯾن نحﻮ ﺗﻮﺟﯿه کرد که در ماﺗرﯾس

نﺘاﯾج ﺑدﺳﺖ آمده از ارزﯾاﺑﯽ اثرات زﯾسﺖمحﯿطﯽ ،ﺑا اﺳﺘفاده

 RIAMﺷعاع اثرگذاری (اهمﯿﺖ اثر) ،ﺑزرگﯽ و ﺷدت اثر،

از دو روش ماﺗرﯾسﯽ  RIAMو لئﻮپﻮلد اﯾرانﯽ در مکان ﺟدﯾدی

پاﯾداری ،ﺑرگشﺖپذﯾری و ﺗجمعپذﯾری اثر ﺑر روی پارامﺘرها

که ﺑا کمﮏ گرفﺘن از نرمافزار  GISو ﺑا روی هﻢگذاری الﯾههای

ﺑررﺳﯽ مﯽﺷﻮد اما در ماﺗرﯾس لئﻮپﻮلد فقط ﺷدت و اهمﯿﺖ اثر

اطالﻋاﺗﯽ و اﻋمال وﺳعﺖ مﻮرد نﯿاز ( 91هکﺘار) ﺑرای  11ﺳال

در رﯾزفعالﯿﺖهای ﺗعﯿﯿن ﺷده ﺑر روی پارامﺘرهای طﺒﯿعﯽ ﺑررﺳﯽ

آﺗﯽ ﺷﻬرﺳﺘان مﻬاﺑاد ﺑدﺳﺖ آمد ،نشان داد که اثرات مﻨفﯽ

مﯽگردد.

محﯿطزﯾسﺘﯽ ناﺷﯽ از اﺣداث مرکزدفن در مکان مﻨﺘﺨب در

ﺑه ﺑﯿان دﯾﮕر ،ماﺗرﯾس لئﻮپﻮلد ﺑدلﯿل درنظر گرفﺘن

محدوده ﺑسﯿار کﻢ و کﻢ قرار مﯽگﯿرد و مﯽﺗﻮان ﺑا اﺟرای

رﯾزفعالﯿﺖهای مﺨﺘلﻒ ﺑرای هر پارامﺘر نسﺒﺖ ﺑه ماﺗرﯾس

گزﯾﻨههای اصالﺣﯽ و طرحهای ﺑﻬسازی ﺑﺨﺼﻮص در

 RIAMاز ﺳاﺧﺘار مسﺘدل ﺑرﺧﻮردار اﺳﺖ اما نحﻮه امﺘﯿازدهﯽ ﺑه

پارامﺘرهاﯾﯽ که در هر دو روش ﺑاالﺗرﯾن نمره مﻨفﯽ را ﺑه ﺧﻮد

پارامﺘرها در ماﺗرﯾس  RIAMﺑدلﯿل درنظر گرفﺘن پاﯾداری،

اﺧﺘﺼاص دادهاند (ﺗﻮلﯿد گرد و غﺒار ،ﺗﻮلﯿد ﺑﻮهای نامطﺒﻮع ،ﺗﻮلﯿد

ﺑرگشﺖپذﯾری و ﺗجمعپذﯾری اثر نسﺒﺖ ﺑه ماﺗرﯾس لئﻮپﻮلد ﺑﻬﺘر

گازهای گلﺨانهای ،آلﻮدگﯽ صﻮﺗﯽ ،زﯾسﺘﮕاههای ﺟانﻮری) ،مرکز

اﺳﺖ.

دفن را در مکان مﻨﺘﺨب پﯿادهﺳازی نمﻮد.
نتایج ارزیابی به روش  :RIAMﺑررﺳﯽ مجمﻮع اثرات
زﯾسﺖمحﯿطﯽ مرکزدفن در محل مﻨﺘﺨب در فاز ﺳاﺧﺘمانﯽ
نشانﮕر آن اﺳﺖ که  %11/11اثر مﻨفﯽ دارد که از اﯾن مقدار %11
در محدوده اثرات مﻨفﯽ و مﻨفﯽ اندک قرار مﯽگﯿرد و  %11دﯾﮕر
ﺳﻬﻢ اثرات مﻨفﯽ مﺘﻮﺳط و مﻨفﯽ معﻨﯽدار اﺳﺖ که مﯽﺗﻮان ﺑا
اقدامات الزم در پارامﺘرهای ﺗﻮلﯿد گازهای گلﺨانهای ،آلﻮدگﯽ
صﻮﺗﯽ ،فرﺳاﯾش ﺧاک ،زﯾسﺘﮕاههای ﺟانﻮری و اﯾجاد ﺗرافﯿﮏ،

شکل  .4جمعبندی نتايج ارزيابی محل منتخب براساس
روش ماتريسی RIAM

آثار مﻨفﯽ پروژه را در اﯾن فاز کاهش داد .همچﻨﯿن در فاز
ﺑﻬرهﺑرداری ﺣدودا  %14فعالﯿﺖها دارای اثر مﻨفﯽ هسﺘﻨد که از
اﯾن مقدار  %19در محدوده اثرات مﻨفﯽ و مﻨفﯽ اندک قرار

بحث و نتیجهگیری
مرکز دفن کﻨﻮنﯽ مﻬاﺑاد (ﺷکل -4چپ) ﺑدلﯿل نزدﯾکﯽ ﺑه
مﻨاطق روﺳﺘاﯾﯽ ،فاصله مﺘﻮﺳط  111مﺘری از آﺑراههها و قرار
گرفﺘن در فاصله  111مﺘری گسل و همچﻨﯿن ﺗکمﯿل ﺷدن 11

مﯽگﯿرند و  %1/1در محدوده اثرات مﻨفﯽ معﻨﯽدار اﺳﺖ .ﺑه
مﻨظﻮر کاهش اثرات مﻨفﯽ در اﯾن فاز ﺑاﯾد ﺑه پارامﺘرهای ﺗﻮلﯿد
گازهای گلحانهای و آلﻮدگﯽ ﺧاک ﺗﻮﺟه ﺑﯿشﺘری صﻮرت گﯿرد.

726
دورة   04شمارة   3پاییز 1011

جدول  .7جمعبندی نتايج ارزيابی محل منتخب براساس روش ماتريسی لئوپولد ايرانی
فاز ساختمانی

فاز
تعداد اﺛرات
فاکتورهای محيطی

جمع جبری
اﺛرات

فاز بهرهبرداری
ميانگين

ميانگين

اﺛرات بر تعداد اﺛرات
محيط

جمع جبری
اﺛرات

ميانگين
ميانگين

محيط

محیط فیزیکی  -شیمیایی

هوا
آب
خاک

محیط بیولوژیکی
محیط اجتماعی  -اقتصادی
محیط فرهنگی

تولید گرد و غبار

3

-85

-4/50

5

-10

-2

تولید بوی نامطبوع

1

-1

-1

8

-18

-4/88

تولید گازهای گلخانهای

1

-5

-5

5

-12

-8/40

آلودگی صوتی

5

-29

-5/30

4

-15

-8/25

آلودگی آب سطحی

1

+1

+1

1

+1

+1

آلودگی آب زیرزمینی

1

-1

-1

8

-4

-1/88

آلودگی خاک

1

-1

-1

8

-5

-1/52

فرسایش خاک

4

-3

-2

2

+2

+8/50

رویشگاههای گیاهی

8

-8

-1

5

+15

+2/50

زیستگاههای جانوری

5

-12

-2/40

5

0

0

افزایش ناقلین

0

0

0

8

-5

-1/52

جمعیت و مهاجرت

2

+5

+2/50

5

-10

-2

ایجاد ترافیک

2

-2

-8/50

8

-18

-4/88

کاربری اراضی

2

-2

-1

4

-18

-8/25

اشتغال

1

+5

+5

1

+12

+12

افزایش رفاه محلی (دسترسی به خدمات)

8

+4

+1/88

1

+1

+1

طرحهای توسعه آتی

0

0

0

2

-2

-1

قیمت زمینهای اطراف

2

+2

+1

4

-28

-5/25

شاخصهای بهداشتی

2

-2

-1

5

+2

+0/88

گردشگری ،بومگری و چشمانداز

2

0

0

8

-5

-2

تفرجگاهها

8

-8

-1

5

0

0

میانگین

-2/41

-1/20

+1/05

-0/52

-0/98

اﺛرات بر

-1/50

+0/23

-0/43

-0/55

-0/55

نتایج ارزیابی به روش لئوپولد :در فاز ﺳاﺧﺘمانﯽ،

ﺑﻬرهﺑرداری معادل  -1/11ﺑدﺳﺖ آمد .اﯾن اﻋداد ﺑﯿانﮕر اثر مﻨفﯽ

پارامﺘرهای زﯾسﺘﮕاههای ﺟانﻮری ( ،)-1/91آلﻮدگﯽ صﻮﺗﯽ

ﺑا پﯿامد ناچﯿز ﺑﻮده و ﺑﻨاﺑراﯾن اﺟرا و ﺑﻬرهﺑرداری طرح صرفاً ﺑا

( ،)-1/41ﺗﻮلﯿد گازهای گلﺨانهای ( ،)-1/41اﯾجاد ﺗرافﯿﮏ

انجام گزﯾﻨههای اصالﺣﯽ و طرحهای ﺑﻬسازی قاﺑل قﺒﻮل

( )-1/41و ﺗﻮلﯿد گرد و غﺒار ( )-1/41و در فاز ﺑﻬرهﺑرداری

مﯽﺑاﺷد.

پارامﺘرهای ،قﯿمﺖ زمﯿنهای اطراف ( ،)-1/14گردﺷﮕری،

ﺑا مقاﯾسه نﺘاﯾج ﺑدﺳﺖ آمده از دو روش  RIAMو لئﻮپﻮلد

ﺑﻮمگردی و چشﻢانداز ( ،)-1/41اﯾجاد ﺗرافﯿﮏ ( ،)-1/41افزاﯾش

اﯾرانﯽ مﯽﺗﻮان ﺑه اﯾن نﺘﯿجه رﺳﯿد که ماﺗرﯾس لئﻮپﻮلد اﯾرانﯽ ﺑا

ناقلﯿن ( )-1/41و ﺗﻮلﯿد ﺑﻮهای نامطﺒﻮع ( ،)-1/41ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات

ﺗﻮﺟه ﺑه درنظر گرفﺘن رﯾزفعالﯿﺖهای مﺨﺘلﻒ ﺑرای هر پارامﺘر و

مﻨفﯽ طرح را ﺑه ﺧﻮد اﺧﺘﺼاص دادهاند .همچﻨﯿن در فاز

ﺗعﯿﯿن نﻮع و ﺷدت اثر پارامﺘر ،ﺑرروی محﯿط ﺑراﺳاس

ﺳاﺧﺘمانﯽ پارامﺘر اﺷﺘغال ( )+1/11و در فاز ﺑﻬرهﺑرداری

رﯾزفعالﯿﺖها ،دارای ﺳاﺧﺘاری ﺑﻬﺘر نسﺒﺖ ﺑه ماﺗرﯾس RIAM

پارامﺘرهای اﺷﺘغال ( )+1/19و روﯾشﮕاههای گﯿاهﯽ ()+1/14

اﺳﺖ ،اما ﺑا ﺗﻮﺟه ﺑه درنظر گرفﺘن پاﯾداری ،ﺑرگشﺖپذﯾری و

ﺑﯿشﺘرﯾن اثرات مثﺒﺖ طرح را دارند .ﺑراﺳاس نﺘاﯾج ﺣاصله،

ﺗجمعپذﯾری اثر در امﺘﯿازدهﯽ ﺑه پارامﺘرها در ماﺗرﯾس ،RIAM

مﯿانﮕﯿن اثرات در فاز ﺳاﺧﺘمانﯽ طرح پﯿشﻨﻬادی  -1/39و در فاز

نحـﻮه امﺘﯿازدهـﯽ ﺑه پارامﺘرهـا در اﯾن ماﺗرﯾس نسﺒﺖ ﺑه ماﺗرﯾس
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لئﻮپﻮلد اﯾرانﯽ ﺑﻬﺘر اﺳﺖ.
الزم ﺑه ذکر اﺳﺖ اﺳﺘفاده از ﺳاﯾر الﯾههای اطالﻋاﺗﯽ  GISای
نظﯿر ﺟﻬﺖ و ﺳرﻋﺖ ﺑاد و فاصله از محدودههای ﺣساس نظﯿر
ﺑاند فرودگاه (درصﻮرت وﺟﻮد) ،مﯽﺗﻮاند مدل ارائه ﺷده در اﯾن
مقاله را ﺗکمﯿل نماﯾد .ﻋالوه ﺑر آن ،محاﺳﺒه ﺷﯿراﺑه ﺗﻮلﯿدی ﺑا
اﺳﺘفاده از مدلهای مﻮﺟﻮد همچﻮن  HELP1و محاﺳﺒه مﯿزان
ﺗﺒﺨﯿر/ﺗعرق پﺘانسﯿل ﺑا اﺳﺘفاده از مدل پﻨمن و اﺳﺘفاده از نﺘاﯾج
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یادداشتها
Geographic Information System
Environmental Impact Assessment
Rapid Impact Assessment Matrix
Physical / Chemical
Biological / Ecological
Sociological / Cultural
Economic / Operational
Hydrologic Evaluation of Landfill Performance
(HELP) Model

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ﺣاصله در مدل ارزﯾاﺑﯽ پﯿشﻨﻬاد ﺷده در اﯾن مقاله ،در افزاﯾش
دقﺖ نﺘاﯾج ﺣاصله مؤثر ﺧﻮاهد ﺑﻮد.

فهرست منابع

آبادی ،ا.ا؛ ساقی ،م.ح .)1890( ،مکان یابی و طراحی محل دفن زباله های روستایی بخش روداب سبزوار ،مجله دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی ،)1(8 ،صفحات .84-29
اسدیشیرین ،گ؛ غالمعلیفرد ،م .)1894( ،تطبیق ضوابط و ارزیابی پیامدهای محیط زیستی محل دفن پسماند قائم شهر با استفاده از
ماتریس  Leopoldو  .RIAMمجله پژوهش در بهداشت محیط ،)8(1 ،صفحات .205-198
اسکندری ،ر؛ حافظی مقدس ،ن؛ قاسمی ،ح؛ مرادآبادی ،ا( ،شهریور  .)1890مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS

و تحلیل چند متغیره  MCDMدر ایران مرکزی ،هفتمین کنفرانس زمینشناسی مهندسی و محیطزیست ایران ،شاهرود.
ایمانی ،ب؛ یارمحمدی ،ک؛ اسدپور ،ز .)1893( ،ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان یاسوج با استفاده از ماتریس  RIAMو
لئوپولد ایرانی (مطالعه موردی :روستای تنگاری شهر یاسوج) ،مخاطرات محیط طبیعی ،)21(3 ،صفحات .242-255
بدو ،ک .)1898( ،اصول مهندسی دفن زباله .چاپ اول ،انتشارات دانشگاه ارومیه.
برزگری ،ق؛ اسماعیلی ،ع؛ اصغری کلجاهی ،ا .)1899( ،تعیین محل مناسب برای دفن پسماندهای شهری با استفاده از تحلیل سلسله
مراتبی و ماتریس لئوپولد (مطالعه موردی :ملکان ،ایران) ،فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ،)12(22 ،صفحات .22-82
پناهنده ،م؛ ارسطو ،ب؛ قویدل ،آ؛ قنبری ،ف .)1833( ،کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPدر مکان یابی جایگاه دفن پسماند شهر
سمنان ،سالمت و محیطزیست ،)4(2 ،صفحات .225-238
پوراحمد ،ا؛ حبیبی ،ک؛ محمد زهرایی ،س؛ نظری علوی ،س .)1835( ،استفاده از الگوریتم های فازی و  GISبرای مکانیابی تجهیزات
شهری (مطالعه موردی بابلسر) ،محیط شناسی ،)42(88 ،صفحات .81-42
جعفری ،ک؛ حافظی مقدس ،ن؛ مظلومی ،ع؛ قزی ،ا .)1894( ،انتخاب گزینه نهایی محل دفن پسماندهای شهری در اردبیل بر اساس
روشهای شبیه به گزینه ایده آل و ارزیابی اثرات زیستمحیطی ،سالمت و بهداشت ،)4(5 ،صفحات .420-404
خان پوراقدم ،س؛ قنبرزاده لک ،م؛ مهتدی ،م؛ صبور ،م.ر .)1893( ،ارزیابی گزینههای دفع نهایی پسماند جامد شهری با استفاده از تلفیق
روشهای ارزیابی چرخه عمر و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی :شهر تهران) ،علوم و تکنولوژی محیطزیست،)2(21 ،
صفحات .59-52
خراسانی ،ن.ا؛ شکرایی ،ع؛ مهردادی ،ن؛ درویش صفت ،ع.ا .)1838( ،مطالعات زیستمحیطی در جهت انتخاب محل مناسب برای دفن
زباله های شهر ساری ،مجله منابع طبیعی ایران ،)1(52 ،صفحات .225-234
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خورشید دوست ،ع.م؛ عادلی ،ز .)1833( ،استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  AHPبرای یافتن مکان بهینه دفن زباله (مطالعه موردی
شهر بناب) ،محیطشناسی ،)51(85 ،صفحات .82-22
خوشمنش ،ب؛ رضویان ،ف .)1895( ،مکانیابی بهینه محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از  GISو ماتریس لئوپولد (مطالعه موردی:
گندک دماوند) ،فصلنامه زمینشناسی محیطزیست ،)40(11 ،صفحات .82-22
دوامی ،ا.ح؛ محمدنژاد ،ن؛ منوری ،س.م؛ شریعت ،م .)1898( ،ارزشیابی مکان دفن پسماندهای شهری در محیطهای تاالبی -مطالعه
موردی :شهر شادگان ،اکوبیولوژی تاالب ،)1(5 ،صفحات .22-52
راینر ،چ.ر؛ شوارتز ،ل.ج؛ ونگر ،ر.ب؛ کوهرل ،ک.گ .)1890( ،مدیریت پسماند و بازیافت منابع ،مترجمین :صبور ،م.ر؛ قنبرزاده لک ،م؛
قربان ،ا ،انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
رحمانی اصل ،م؛ شیخزاده ،م؛ حسینیزاده ،ص؛ میجانی ،ن .)1895( ،مکانیابی اراضی مناسب جهت دفن پسماندهای شهری با استفاده از
مدل  AHPو منطق بولین در محیط  GISمطالعه موردی :شهر رودبار جنوب در استان کرمان ،دومین کنگره بین المللی علوم
زمین و توسعه شهری ،تبریز.

رضایی ،آ؛ دهزاد ،ب؛ عمرانی ،ق.ع؛ هاشمپور ،ی .)1835( ،مطالعات مکانیابی و مدیریت دفع بهینه مواد زاید جامد شهر هشتگرد ،دهمین
همایش ملی بهداشت محیط ،همدان.
رودگرمی ،پ؛ خراسانی ،ن؛ منوری ،س.م؛ نوری ،ج .)1835( ،ارزشیابی گزینههای توسعه در ارزیابی اثرات زیستمحیطی به روش ارزشیابی
چند معیاره مکانمند ،فصلنامه علوم و تکنولوژی محیطزیست ،)4(9 ،صفحات .34-28
رهنما برگرد ،ز؛ سجادى ،ع؛ نداف ،ح؛ خرقانى ،م .)1893( ،ارزیابى اثرات زیستمحیطى معدن سنگ گرانیت و مرمریت به روش ماتریس
لئوپولد ایرانى و  ،RIAMفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط ،)4(5 ،صفحات .840-880
زارعی ،م؛ عزتی ،م؛ احمدی ،م( ،اسفند  .)1898مکان یابی محل دفن زباله های شهری با استفاده از  GISو عملگرهای فازی نمونه
موردی :بخش مرکزی شهرستان قرچک ،اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،مدیریت شهری و توسعه پایدار ،تهران.
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور .)1894( ،شیوهنامه اجرایی احداث و راهبری محل دفن بهداشتی پسماندهای عادی شهری ،قابل
دسترس در (تاریخ مشاهده :)1400/02
https://imo.org.ir/files/rimoir/PDF/manabeazmoon/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%
87%20%D8%AF%D9%81%D9%86%20%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.pdf

سالنامه آماری استان آذربایجان غربی .)1895( ،قابل دسترس در (تاریخ مشاهده :)1400/02
https://azgharbi.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=d705062c-f71c-4798-b416-d51f78cac236

سرورینیا ،س؛ فرقانی تهرانی ،گ؛ باقری ،ر؛ گنجی نوروزی ،ز .)1899( ،مکان یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری به روش  GISو
تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPدر شهر کنگاور ،استان کرمانشاه ،یافتههای نوین زمینشناسی کاربردی ،)22(14 ،صفحات -111
.100
سیدصفویان ،س.ت؛ خانزاده ،ن؛ فتایی ،ا؛ سیدصفویان ،ر( ،اسفند  .)1891مکان یابی محل دفن زباله با استفاده از نرم افزار  GISو روش
 AHPمطالعه موردی شهرستان نیر استان اردبیل ،اولین همایش ملی حفاظت و برنامهریزی محیطزیست ،همدان.
شیخی نارانی ،ط؛ حافظی ،مقدس ن( ،شهریور  .)1835پهنهبندی مناطق مستعد دفن پسماندها با کمک ( GISمطالعه موردی استان قم)،
اولین همایش  GISشهری ،آمل.
شایسته عظیمیان ،ح؛ غفوری ،م؛ حافظی مقدس ،ن( ،آذر  .)1890مکانیابی محل دفن زباله شهری با استفاده تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPدر محیط  GISمطالعه موردی شهرستان (نیشابور) ،پانزدهمین همایش انجمن زمینشناسی ایران ،تهران.

مکانیابی و ارزیابی اثرات زیستمحیطی مراکز دفن پسماند با ...
هیمن رمضانی و مهدی قنبرزاده لک
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شعبانی ،م؛ حیدریه ،س.ع .)1893( ،ارائه الگویی برای مکانیابی امحاء پسماند شهری (مطالعه موردی :شهر رینه الریجان) ،کاربرد سنجش
از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در برنامه ریزی ،)4(10 ،صفحات .25-39
صفر ،ب( ،خرداد  .)1895ارزیابی اثرات زیستمحیطی محل دفن پسماند (پسماند شهری ،شهر خوی) ،چهارمین کنفرانس بین المللی
برنامهریزی و مدیریت محیطزیست ،تهران.
صیحانی پرشکوه ،ر؛ دهقانی ،م؛ قادری ،ح .)1890( ،مکانیابی محل دفن بهداشتی زبالههای شهر حاجی آباد به روش  AHPو با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی ،جغرافیایی طبیعی ،)12(4 ،صفحات .58-24
طاهری ،م؛ غالمعلیفرد ،م؛ جلیلی قاضیزاده ،م؛ ثاقبیان ،م .)1895( ،ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماندهای جامد شهری
تبریز با استفاده از ماتریسهای  RIAMو  ،LEOPLDنشریه مهندسی عمران و محیطزیست دانشگاه تبریز،)32( 2-42 ،
صفحات .32-22
عابدینزاده ،ن؛ روانبخش ،م؛ عابدی ،ط .)1892( ،ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن بهداشتی  -مهندسی پسماندهای شهری
شهرستان سمنان ،فصلنامه علوم و تکنولوژی محیطزیست ،)2(15 ،صفحات .112-105
غالمعلیفرد ،م؛ میرزایی ،م؛ حاتمیمنش ،م؛ ریاحیبختیاری ،ع؛ صادقی ،م .)1898( ،کاربرد ماتریس ارزیابی اثرات سریع و ماتریس ایرانی
(اصالح شده لئوپولد) در ارزیابی اثرات محیطزیستی محل دفن پسماند جامد شهرکرد ،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،)1(15 ،
صفحات .45-81
غالمی ،م؛ نظری ،و؛ رضاعلی ،م .)1400( ،مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری با استفاده از  GISو ( AHPمطالعۀ موردی :شهر
ساحلی -صنعتی عسلویه) ،فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی ،)2(18 ،صفحات .198-210
فتائی ،ا؛ آل شیخ ،ع .)1833( ،مکان یابی مواد زاید جامد شهری با استفاده از  GISو فرایند تحلیل سلسله مراتی (( )AHPمطالعه موردی
شهر گیوی) ،علوم محیطی ،)8(5 ،صفحات .153-145
فرجی سبکبار ،ح.ع؛ سلمانی ،م؛ فریدونی ،ف؛ کریم زاده ،ح؛ رحیمی ،ح .)1839( ،مکانیابی محل دفن بهداشتی زباله روستایی با استفاده از
مدل فرایند شبکهای تحلیل ( :)ANPمطالعه موردی نواحی روستایی شهرستان قوچان ،برنامهریزی و آمایش فضا ،)1(14 ،صفحات
.149-122
فروتن ،س؛ رشیدی ،ح؛ جندقی ،ن( ،خرداد  .)1400بررسی اثرات زیست محیطی مرکز دفن پسماند (آزادشهر) استان گلستان با استفاده از
روش ماتریس اثرات سریع ) ،(RIAMاولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند ،اردبیل.
فرهودی ،ر؛ حبیبی ،ک؛ زندی بختیاری ،پ .)1834( ،مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری با استفاده از منطق فازی ( Fuzzy

 )Logicدر محیط ( GISمطالعه موردی شهر سنندج) ،هنرهای زیبا ،28 ،صفحات .15-24
قنبرزاده لک ،م؛ شریعتمداری ،ن؛ صبور ،م.ر؛ قناتیان نجف آبادی ،ر؛ حیدری ،م .)1892( ،تهیه مدل ارزیابی فنی ،زیستمحیطی و اقتصادی
سناریوهای مدیریت پسماند جامد شهری با استفاده از  GISو ( ،ANPمطالعه موردی :شهر تهران) ،فصلنامه علوم محیطی،)2(11 ،
صفحات .22-9
قنبرزاده لک ،م؛ صبور ،م.ر .)1839( ،ارزیابی چرخه عمر سناریوهای دفع پسماند جامد شهری از نظر انتشار گازهای گلخانهای و مصرف
انرژی  -مطالعه موردی :جزیره سیری ،محیطشناسی ،)55(85 ،صفحات .23-52
کاکایی ،ک؛ ریاحیبختیاری ،ع .)1895( ،بررسی وضعیت محل دفن پسماند همدان با روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع محیط زیستی
( ،)RIAMمجله پژوهش در بهداشت محیط ،)2(2 ،صفحات .132-128
کماسی ،م؛ بیرانوند ،ب .)1893( ،ارزیابی اثرات زیست محیطی سد ایوشان با استفاده از روش ماتریس لئوپولد و ماتریس ارزیابی سریع،
مطالعات علوم محیط زیست ،)2(4 ،صفحات .1422-1442
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گیلوری ،س؛ حافظی مقدس ،ن؛ مظلومی بجستانی ،ع؛ مظهری ،س.ع .)1894( ،ارزیابی زیستمحیطی ( )EIAو مکانیابی بهینه محل
دفن پسماند جامد شهری با استفاده از روش GIS ،SAWو ماتریس لئوپولد (مطالعه موردی شهر یزد) ،طلوع بهداشت،)5(14 ،
صفحات .152-149
متکان ،ع.ا؛ شکیبا ،ع؛ پور علی ،س.ح؛ نظم فر ،ح .)1832( ،مکانیابی مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از ( GISشهر تبریز)،
فصلنامه علوم محیطی ،)2(5 ،صفحات .181-121
مخدوم ،م .)1832( ،چهار نکته در ارزیابی اثرات توسعه ،نشریه علمی محیط و توسعه ،2)8( ،صفحات .12-9
معین الدینی ،م؛ طحاری مهرجردی ،م.ح؛ خراسانی ،ن.ا؛ دانه کار ،ا؛ دروزش صفت ،ع.ا ،شاکری ،ف( )1890( ،الف) .مکانیابی محل دفن
مواد زاید جامد شهری با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل پوششی دادهها (مطالعه موردی :استان
البرز) ،سالمت و محیطزیست ،)4(4 ،صفحات .438-492
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